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Інтернет речей може стати і, з великою 
вірогідністю, стане самим масштабним 
інноваційним проектом всього людства 
за всю історію земної цивілізації. 

О.А. Баранов 
 
 

Ідея цієї книги народжена за результатами моєї багаторічної 

різноманітної професійної та наукової діяльності, пов’язаної з фанатичною 

прихильністю до світу математики і техніки, державного управління і 

юриспруденції, викладання та науки, соціально-технічних систем і 

інформаційної безпеки, інформаційних технологій і телекомунікацій та 

багато до чого іншого, що робило та робить моє життя цікавим і 

наповненим.  

Монографія присвячується, насамперед, моїй чудовій сім’ї – дружині 

Тетяні, синам Олександру та Дмитру, їх дружинам, онуку Саші і онучкам 

Алісі та Маргариті, які створювали умови для натхненної творчості 

чоловіка, батька та дідуся.     

Беззаперечно, вона присвячується моїм друзям, колегам, підлеглим та 

начальникам, всім цікавим співрозмовникам, які внесли неоціненний вклад в 

моє формування, мою діяльність своїм прикладом, спілкуванням, дискусіями 

та порадами. 

Особлива шана моїм колегам по Науково-дослідному інституту 

інформатики і права Національної академії правових наук України за 

доброзичливе та творче ставлення до обговорення отриманих результатів, 

за цінні поради та підтримку. 

Безсумнівно, ця книга присвячується всім, кому небайдуже майбутнє 

нашої чудової країни, наших співвітчизників, наступних  поколінь.  
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ПЕРЕДМОВА 

У численних роботах феномен Інтернету речей описується дослідниками 

досить різними моделями, починаючи від технократичних, наприклад, 

уявлення його як інфраструктурної мережі, яка однозначно зв'язує 

ідентифіковані фізичні та віртуальні об'єкти, речі і пристрої за допомогою 

телекомунікацій з можливістю збору і використання даних для здійснення 

певних дій1 і закінчуючи моделлю уявлення IoT (Internet of Things) як якоїсь 

нової інтеграції фізичної і віртуальної (цифрової) реальності2 з подальшою 

міграцією діяльності людства у віртуальну реальність, яка набуває все 

більшого прискорення. 

В основу книги покладено авторську концепцію розуміння місця і ролі 

Інтернету речей в житті й долі людства. 

До яких результатів у своєму розвитку прийшло людство на початку 

ХХІ століття? Ось тільки деякі з них, без претензії на те, що вони основні: 

перенаселення, екологічне забруднення, потепління, дефіцит ресурсів, 

втрачає стійкість екосистема людства. 

Людство практично втратило стратегічні резерви у вигляді неосвоєних 

територій і розвіданих, але не освоєних, промислових запасів корисних 

копалин, тому останнім часом реанімуються розмови про великих подорожах 

і мандрівників. Тільки зараз метою цих подорожей оголошується відкриття і 

освоєння нових найближчих і далеких планет. 

Економічна наука не пропонує інструментарій для створення адекватної 

моделі глобальної або національної економіки як основи життєдіяльності 

людства, що призвело і призводить як до макроекономічних помилок 

планетарного масштабу, так і до мікроекономічних прорахунків на рівні 

                                           
1 В Pereira, A Benessia, P Curvelo, Agency in the Internet of Things (Institute for the Protection and Security of 

the Citizen 2013) 52.  
<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30547/1/lbna26459enn.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

2 S Haller, 'The Things in the Internet of Things' (2010) vol. 5 26 IoT 4. 
<https://www.researchgate.net/publication/228488111_The_Things_in_the_Internet_of_Things/citations /> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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великих національних і транснаціональних корпорацій. «Позапланові» 

світові, національні та галузеві економічні кризи, непрацюючі рецепти 

виходу з них є яскравим свідченням недосконалості методів, способів і 

механізмів прийняття рішень як при складанні прогнозних моделей 

економічного розвитку, так і в процесі практичної реалізації цих моделей. У 

реальному сучасному житті цивілізації корекція або зміна економічних 

моделей розвитку відбувається після факту встановлення наявності кризи або 

в цілому в економіці, або в окремому її сегменті. 

Ряд авторів справедливо вважає, що перетворення виробничої діяльності 

людини в негативний фактор, який реально загрожує перспективі цивілізації 

на Землі, обумовило появу купи конкуруючих теорій виходу з такого 

положення3. До однієї з найбільш широко визнаних серед них вони відносять 

концепцію сталого розвитку, яка проголошує пріоритет екологічних і 

соціальних цілей у господарській діяльності. 

Ця концепція як багато інших, які продукуються представниками різних 

наук, і, навіть, футурологами, як правило, має раціональне зерно, але яке 

обмежене певною вузькою сферою людської діяльності. Або іншими 

словами, переважна більшість подібних концепцій носять утилітарний 

характер, не охоплюючи системні, глибинні причини сповзання людства до 

точки неповернення, за якою можливо настане всесвітня катастрофа. 

Факт недосконалості моделей розвитку в повній мірі відноситься 

практично до всіх сегментів соціального життя суспільства: державного 

управління, економіки, правоохоронної системі, військової сфери, охорони 

здоров'я, освіти, культури тощо. 

Конкуренція у виробництві послуг і товарів, орієнтованих на загальне 

споживання, а не на інтереси і потреби конкретного споживача, призводить 

до виникнення значної часової інерції в прийнятті та реалізації рішень, яка 
                                           

3 А Бобрышев, М Тарабрин, К Тарабрин, 'Формирование бизнес-модели устойчивой производственной 
компании' (ГБОУ Московская академия рынка труда и информационных технологий, 04 июля 2015) 
<http://www.cfin.ru/management/controlling/business_model.shtml> дата звернення 5 червня 2018.  
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обумовлена наявністю природної соціальної інерції мас, а також до 

регулярних криз надвиробництва, до панування ідеології споживання і, 

врешті-решт, до марнотратного, нераціонального витрачання людством 

всіляких ресурсів. Але сучасне індустріальне масове виробництво 

принципово не може орієнтуватися на індивідуальні потреби людей. 

Крім того, прийняття рішень державами і державними інституціями, 

політичними партіями, інституціями громадянського суспільства, 

керівниками системоутворюючого та малого бізнесу і окремими людьми 

також інерційно і відбувається із природнім запізненням в дискретному 

режимі, тобто прийняття рішень в одному і тому ж соціальному процесі в 

його історичному розвитку відбувається через деякий проміжок часу після 

моменту усвідомлення необхідності його прийняття. 

І в цьому міститься головне протиріччя. З одного боку, в нашому 

сучасному глобалізованому і взаємопоєднаному світі відбувається 

безпрецедентне збільшення кількості інформації (даних), необхідної для 

врахування при прийнятті рішень, що призводить до необхідності 

збільшення дискретності прийняття рішень для забезпечення часу на збір, 

аналіз і осмислення цієї інформації. З іншого боку, сучасна висока динаміка 

змін параметрів стану внутрішнього і зовнішнього середовища людської 

діяльності, зовнішніх і внутрішніх впливів призводить до необхідності 

зменшення дискретності прийняття рішень або для оперативної у 

відповідності до наявних змін корекції прийнятих рішень, або, що 

відбувається все частіше і частіше, для прийняття нового за змістом рішення. 

Встановлене і поки що невирішене протиріччя дозволяє зробити 

фундаментальне припущення про те, що вище описані негативні тенденції у 

розвитку людської цивілізації, недосконалість соціальних, перш за все, 

економічних теорій і моделей розвитку, соціального прогнозування, в тому 

числі, економічного є наслідком неефективності процесу прийняття рішень і 

реалізації прийнятих рішень в будь-якій сфері людської діяльності. Саме, 
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системна і повсюдна неефективність прийнятих рішень приводила і 

приводить до виникнення глибоких і «раптових» криз в різних сегментах 

життєдіяльності людства. 

Наведемо цікаву аналогію. Парадигма сучасної системи охорони 

здоров'я – це лікування захворювання, але, в той же час, загальновідомо, що 

набагато ефективнішою є парадигма, яка заснована на попередженні, 

профілактиці, недопущенні захворювань. У свою чергу це означає, що 

рішення про виявлення тенденцій початку виникнення захворювання має 

бути прийнято набагато раніше, ніж це робиться зараз, і має базуватися на 

аналізі постійно актуалізованому великому масиві медичних даних пацієнта. 

На основі такого підходу, на нашу думку, повинна формуватися нова 

парадигма прийняття рішень в будь-якій сфері людської діяльності, яка 

дозволить своєчасно приймати превентивні рішення, що створить умови для 

недопущення виникнення негативних, деструктивних наслідків людської 

діяльності. Реалізація такої парадигми повинна спиратись на облік і аналіз 

великих (необхідних) масивів своєчасної, достовірної та достатньої за 

обсягом інформації. 

Все наше життя, існування цивілізації  – це шлях безперервного 

прийняття рішень. Дійсно, протягом усього часу свого існування будь-які 

суб'єкти соціуму (людина, соціальні об'єднання, держави тощо) безперервно 

приймають рішення. При прийнятті рішень збирається і аналізується 

інформація (дані), обсяги якої з розвитком цивілізації постійно 

збільшуються. Необхідність збільшення обсягів інформації, що збирається, 

пояснюється наступним: розширенням предмета прийняття рішень, 

збільшенням географії та масштабів людської діяльності; інтенсифікацією 

міжплемінних, міждержавних, міжнародних, міжрегіональних і 

міжконтинентальних економічних зв'язків; глобалізацією комунікацій 

(транспортних, товарних, економічних, фінансових, культурних, 

інформаційних та інших) тощо. 
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З одного боку, необхідність здійснення глобалізації інформаційних 

комунікацій стала причиною винаходу і широкого поширення пошти, 

телеграфу, радіо, телебачення, інтернету, а з іншого – зростаючий обсяг 

інформації, який необхідно було зібрати і обробити для прийняття рішень, 

привів до появи і широкого впровадження комп'ютерів і комп'ютерних 

технологій. У 60-х роках ХХ століття стрімко наростаюче використання 

комп'ютерних технологій для збору, передачі, обробки та накопичення 

інформації призвело до появи і розвитку всесвітнього відомого явища під 

назвою «інформаційне суспільство». Отже, інформаційне суспільство, як 

суспільство з максимально можливим використанням комп'ютерних та 

телекомунікаційних технологій, стало відповіддю на зростаючу потребу 

обробки великої кількості інформації як в процесі прийняття рішень, так і в 

процесі їх реалізації в самих різних сферах соціальної активності. 

Таким чином, сучасний процес прийняття рішень (приблизно останнє 

сторіччя) характеризується: 

– вимогою збору і обробки все більшої, іноді, просто великої кількості 

інформації (даних); 

– необхідністю врахування якомога найбільш повної кількості об'єктів, 

що мають відношення до явища або процесу відносно якого приймається 

рішення; 

– постійним зменшенням часу, відведеного на прийняття конкретних 

рішень, тобто все частіше рішення необхідно приймати в режимі реального 

часу. 

За таких обставин людина принципово не може приймати обґрунтовані, 

правильні рішення. І це пояснюється певними характеристиками когнітивних 

здібностей людини. В опублікованій в 1954 році роботі Дж. Міллер 

стверджував, що кількість інформації, яку людина здатна отримати, 

переробити і запам'ятати, обмежена обсягом його безпосередньої пам'яті, а 

саме – людина здатна одночасно утримувати і обробляти 7 + 2 або 7 – 2 чанка 
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інформації4. При цьому під чанком розуміється один елемент інформації: 1 

буква, 1 слово, 1 фраза (1 смисловий образ). У разі перевищення кількості 

образів або об'єктів спостереження (управління) порогового значення (7 + 2), 

відбувається уявне об'єднання однорідних об'єктів в групу, що дозволяє 

утримувати нові об'єкти, що з‘явилися, в полі уваги людини, але зменшує 

ступінь деталізації спостережуваних даних щодо кожного окремого об'єкту в 

групі. Іншими словами, при збільшенні до більш ніж 9 об'єктів, що 

відносяться до явища або процесу, відносно якого приймається рішення, 

точність та якість такого рішення знижується. 

Цей  фундаментальний недолік людства – обмеженість когнітивних 

можливостей людського мозку, який не може аналізувати всю або навіть 

більшу частину необхідної інформації, особливо в умовах часових обмежень, 

зауважується низкою авторів5. 

Наслідком, описаного когнітивного обмеження і низької якості рішень, 

які приймаються людиною, ї є нинішній стан цивілізації, планети і 

навколишнього середовища, який сформувався в результаті негативних 

наслідків людської діяльності: 

– практично вичерпані ресурси чистого повітря, прісної води і лісів, 

запаси горючих і корисних копалин, виснажено і деградовано ґрунтовий 

покрив Землі тощо; 

– перенасичені населенням міста, перевантажена інфраструктура міст і 

країн, перевиробництво автомобілів, складної побутової техніки, меблів і 

одягу тощо; 

                                           
4 Дж Миллер, 'Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности 

перерабатывать информацию' [1964] Инженерная психология (originally published (1956) 63 Psychological 
Review 81) <www.ebbinghaus.ru/wp-content/uploads/2010/02/Miller_564-580.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

 
5 M Scherer, ‗Regulating artificial intelligence systems: risks, challenges, competencies, and strategies‘ (2016)  
V 29, N 2, Harvard Journal of Law & Technology 353 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2609777> дата звернення 5 червня 2018. 
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– спостерігаються глобальне потепління і брак продовольства та інші 

загальнопланетарні негативні фактори. 

Вихід із цієї ситуації вбачається у повсюдному, широкомасштабному і 

повсюдному використанні технологій Інтернету речей. Це пояснюється тим, 

що саме технології Інтернету речей при проведенні різноманітних робіт і 

наданні різних послуг створюють реальні умови для прийняття рішень 

максимально наближених до оптимальних та  їх реалізації як за участю, так і 

без участі людини в режимі реального часу на основі: 

– використання спеціальних математичних алгоритмів, у тому числі, і 

штучного інтелекту; 

– збору і обробки великої кількості даних (big data); 

– ідентифікації та обліку всіх об'єктів і суб'єктів, що мають відношення 

до процесу, відносно якого приймається рішення. 

При цьому в технологіях Інтернету речей для створення умов прийняття 

оптимальних рішень вже зараз широко використовуються і будуть ще більше 

використовуватись можливості різноманітних моделей штучного інтелекту 

(прикладного, загального і супер інтелекту), в тому числі, таких які самі 

навчаються, налаштовуються, формують цілі свого функціонування тощо; 

робототехніки; технологій хмарних обчислень; мережі Інтернет (для передачі 

великих обсягів даних між величезною кількістю технічних і живих об'єктів) 

та інших технологій. 

Отже, запропонована нами концепція розуміння місця і ролі Інтернету 

речей у житті і долі людства полягає в тому, що технології Інтернету речей – 

це фізично реальні системи і комплекси, функціонування яких базується на 

використанні величезної кількості датчиків, комп'ютерних і 

телекомунікаційних технологій, робототехніки, штучного інтелекту, хмарних 

обчислень, мережі Інтернет, застосування яких надає можливості за участю 

або без участі людей приймати і реалізовувати рішення, що створює умови 

для високоефективного, економного, раціонального здійснення будь-якої 
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діяльності з мінімальним використанням всіляких ресурсів, більше того, 

створюють нові соціальні та економічні можливості як в традиційних 

сегментах життєдіяльності соціуму, так і в його нових сегментах, що 

розвиваються. 

Іншими словами, Інтернет речей – радикальний шлях, метод і засіб для 

того, щоб в нашому сучасному глобалізованому і взаємопоєднаному світі 

рішення, які приймаються, максимально не залежали від суб'єктивного 

фактору (людини) і повністю відповідали динамічно мінливим параметрам 

стану внутрішнього та зовнішнього середовища людської діяльності, 

зовнішніх і внутрішніх впливів, а також поставленим системним глобальних 

та локальним цілям. 

Саме таке розуміння сутності Інтернету речей дає можливість 

обґрунтувати його сприйняття як глобального чинника, що визначає 

майбутню долю людства. Траєкторія розвитку людства, окремих країн, 

бізнес-структур та людей після 2020 року (року початку широкого 

використання технологій передачі даних стандарту 5G) може розділитися на 

два основних напрями. Перший – процвітання, економічної, соціальної та 

особистісної стабільності, упевненості в майбутньому, а другий – животіння, 

соціальної і економічної деградації, сповзання на узбіччя прогресивних 

цивілізаційних процесів. 

 Схоже людство в цілому вже обрало перший напрямок розвитку, про 

що свідчить просто неймовірна кількість наукових і публіцистичних праць, 

міжнародних симпозіумів, конференцій та семінарів, присвячених розробкам 

технологій Інтернету речей і їх впровадженню у найрізноманітніші сфери 

людської діяльності. Передові країни вже обрали цей напрямок прийнявши 

або розробляючи національні стратегії розвитку Інтернету речей. Велика 

кількість транснаціональних корпорацій залучають значні фінансові ресурси, 

інвестуючи в новітні розробки в сфері Інтернету речей. Їх приклад наслідує 

середній і малий бізнес. Багато сучасників не тільки замислюються про свою 
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долю у найближчому майбутньому, а й докладають зусиль для оволодіння 

новими професіями, знаннями і навичками необхідними для роботи в умовах 

використання технологій Інтернету речей, штучного інтелекту, роботів тощо. 

Для багатьох країн, бізнес-структур та людей час для прийняття рішення по 

якому напряму в подальшому рухатись ще не вийшов, але як шагренева 

шкіра катастрофічно быстро зменшується. 

В останні роки наукові розвідки багатьох колективів та окремих вчених, 

футуристів, експертів спрямовані на осмислення феномена Інтернету речей. 

Йдеться про такі напрями досліджень: 

– розуміння феномену і визначення поняття Інтернету речей, опис і 

характеристика різних складових технологій Інтернету речей; 

– опис якісних та кількісних переваг, які привносить в наше життя 

впровадження технологій Інтернету речей, локалізованих для різних 

предметних сфер людської діяльності; 

– аналіз умов, що сприяють значному поширенню технологій Інтернету 

речей, і синергетичних наслідків їх масштабного використання з 

урахуванням різних аспектів: соціального, економічного, технологічного, 

гуманітарного, психологічного, етичного, правового тощо; 

– вивчення можливих бар'єрів і ризиків, які гальмують широке 

поширення технологій Інтернету речей, визначення ризиків, що мають 

загальний характер для всієї екосистеми Інтернету речей; 

– виявлення технологічних проблем впровадження Інтернету речей та 

визначення шляхів їх вирішення6; 

– визначення природи і складу загроз, пов'язаних з використанням 

технологій Інтернету речей, вивчення системних підходів для їх 

нейтралізації; 

                                           
6 B Zorn, ‗Systems Computing Challenges in the Internet of Things‘ (Computing Community Consortium, 22 

September 2015) <http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/IoTSystemsChallenges.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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– розгляд проблем правового регулювання певних груп суспільних 

відносин, що з'явилися або мають певну специфіку в зв'язку із 

використанням технологій Інтернету речей. 

У звіті за результатами проведення одного з семінарів були висловлені 

побоювання про те, що в дослідженнях Інтернету речей приділяється 

першочергова увага технологічним консультаціям і зневажливо мало 

вивчаються соціальні наслідки впровадження і використання технологій ІР7. 

Це в повній мірі відноситься і до правової тематики. Дійсно, таку ситуацію 

підтверджують дані, отримані в ході проведення дослідження, присвяченого 

літературним джерелам по вивченню феномена Інтернету речей, яке було 

здійснено Дж. Руссо та іншими8. Вивчалися публікації в період з 1995 року 

по 2015 рік. Виявилося, що в двох базах даних (Google Scholar і EBSCO) є 2 

310 000 робіт, де міститься ключове слово «Інтернет речі». Далі 

досліджувалися роботи, присвячені технічним аспектам, перспективам 

впровадження, проблемам і дослідженням правових проблем. І тільки 2,7 

відсотка робіт містили матеріали дослідження правових проблем. 

Проведений нами аналіз тільки однієї бази даних (Google Scholar) 

наукових досліджень за станом на грудень 2017 року показує наявність вже 

3 230 000 робіт, які містять ключове слово «Інтернет речі». При цьому темі 

правового регулювання присвячено було близько 306 000 робіт (9,5% від 

усієї кількості), що є свідченням різкого збільшення в останні кілька років 

актуальності наукових правових досліджень, пов'язаних з тематикою 

Інтернету речей. 

Цей твір присвячено опису феномена Інтернету речей як панівної 

альтернативи розвитку людської цивілізації, що дозволяє не тільки 

виправити негативні результати попередньої її діяльності, але, що 

                                           
7 J Crump, I Brown, ‗The Societal Impact of the Internet of Things’ (Oxford Internet Institute, 14 February 2013) 

<https://www.bcs.org/upload/pdf/societal-impact-report-feb13.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
8 G Russo and others, 'Exploring regulations and scope of the Internet of Things in contemporary companies: a 

first literature analysis' (2015) Journal of Innovation and Entrepreneur ship <http://innovation-
entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-015-0025-5> дата звернення 5 червня 2018. 
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найголовніше, забезпечити її процвітання в майбутньому на основі створення 

умов для прийняття рішень максимально наближених до оптимальних, а 

також опису прикладів і перспектив використання ІР в самих різних сферах 

людської діяльності, визначення його змісту, аналізу факторів ризику і 

бар'єрів на шляху його повсюдного використання, і, без сумніву, 

дослідженню проблем правового регулювання, які при цьому виникають, з 

урахуванням особливостей здійснення суспільних відносин при використанні 

сучасних комп'ютерних технологій, хмарних обчислень, штучного інтелекту, 

великих даних, дронів, робототехніки, телекомунікацій тощо. Оскільки книга 

розрахована в основному на юридичну аудиторію, автор свідомо уникав 

технічних подробиць незважаючи на те, що це було досить складною 

задачею у такій високотехнологічній сфері як Інтернет речей. 
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РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ? 

 

1.1. Загальний опис Інтернету речей 

 

Протягом останніх 15-20 років до лексики людства увірвався вираз 

«Інтернет речей» (Internet of Things або скорочено IoT). І протягом цих років 

людство з подивом спостерігає як в усе нові, й нові сфери діяльності 

проникають технології «Інтернету речей» (ІР). 

Поява феномена ІР стало чимось новим, раптовим для широкого загалу, 

але не для фахівців. Задовго до кінця 90-х років, коли вперше термін ІР був 

запропонований Кевіном Ештоном на презентації в компанії Procter&Gamble 

(P&G) у 1999 році9, були відомі технічні рішення і практичні додатки 

комп‘ютерів і сенсорів (датчиків), об'єднаних телекомунікаційною мережею. 

Добре були відомі приклади віддаленого (дистанційного) управління певним 

технологічним обладнанням. Найбільш яскраві приклади дає практика 

освоєння космічного простору, наприклад, при використанні роботизованих 

зондів для дослідження планет сонячної системи і Місяця. Особливістю цих 

ранніх систем дистанційного керування було те, що вони всі були 

унікальними, а для забезпечення їх функціонування створювалися спеціальні 

замкнуті системи передачі даних і спеціальні (унікальні) протоколи для 

обміну даними, а також роботизовані виконавчі системи для забору зразків 

поверхні планет, проведення бурильних робіт тощо. 

І тільки з появою мережі Інтернет стала можливою масова реалізація ідеї 

дистанційного керування, але і не тільки керування. Відкрилися перспективи 

для інших додатків, іноді вельми незвичних. 

Наведемо дуже коротку історію розвитку передумов для виникнення ІР 

і, власне, декількох ключових факторів, що визначили можливість його 

                                           
9 K Ashton, 'That ―Internet of Things» Thing"' (RFID Journal, 22 June 2009)   

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986> дата звернення 5 червня 2018. 
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розвитку. На перший погляд історія появи і розвитку ІР налічує трохи 

більше, ніж два десятиліття. Але, насправді, поява феномена ІР обумовлена 

рядом попередніх відкриттів у науці й винаходів у техніці, які визначили 

можливість створення технологій ІР в їх сучасному вигляді. Для дослідників 

проблематики ІР цікаво ознайомитись з одним із варіантів хронології 

відкриттів і винаходів, які тим чи іншим чином вплинули на появу 

технологій ІР. Нижче представлена хронологія складена з використанням 

даних, опублікованих на веб-сайті «Postscape. Tracking the Internet of 

Things»10. 

1832 р.: електромагнітний телеграф (барон Шіллінг, Росія). 

1844 р.: код Морзе для передачі текстових повідомлень телеграфом 

(С. Морзе, США). 

1886-89 рр.: електромагнітні хвилі (Г. Герц, Німеччина). 

1895 р.: радіо як система обміну інформацією (М. Марконі – Італія, 

А. Попов – Росія, Н.Тесла – США і ін.). 

1945 р.: комп'ютер (А. Тьюринг – Англія, США). 

1948 р.: кібернетика (Р. Віннер, США). 

1956 р.: поява наукового поняття «штучний інтелект» (Дартмутський 

коледж, США). 

1969 р.: створення Arpanet (прообраз Інтернет) (США). 

1974 р.: розроблений набір мережевих протоколів передачі даних 

TCP/IP, що використовуються в телекомунікаційних мережах. 

1980-2018 рр.: поява і широке використання у найрізноманітніших 

сферах «штучного інтелекту», як основної властивості комп'ютерних систем і 

програм здатних виконувати творчі функції або їх частину, які традиційно 

вважаються прерогативою людини. 

                                           
10 'History of the Internet of Things' (Postscapes, 01 Feb 2016) <http://postscapes.com/internet-of-things-

history> дата звернення 5 червня 2018. 



19 

 

1983 р.: перехід Arpanet на протоколи передачі даних TCP/IP, 

народження мережі Інтернет. 

1983 р.: винайдено пристрій для автоматичної радіочастотної 

ідентифікації і відстеження міток (Radio Frequency IDentification, RFID), 

прикріплених до об'єктів (Ч. Уолтон, США). 

1984 р.: створена система доменних імен (Domain Name System, DNS). 

1989 р.: запропонована концепція World Wide Web, розроблені 

ідентифікатори URL, протокол HTTP і мову програмування HTML 

(Т. Бернерс-Лі, Англія). 

1990 р.: розроблено інтернет-тостер, який вмикається і вимикається 

через мережу Інтернет (Д. Ромка). 

1991 р.: створена перша веб-сторінка (Т. Бернерс-Лі, Англія). 

1999 р.: запропоновано термін «Інтернет речей» (ІР) (К. Ештон). 

2000-2018 р.: численні книги, публікації, державні стратегії та програми, 

повідомлення про реальні приклади і технології Інтернету речей, а також про 

їх можливе сучасне та майбутнє застосування: вбудовані і мобільні датчики 

температури, тиску, забруднення, показників складу крові тощо; системи і 

технології: розумний холодильник, розумний будинок, розумна логістика, 

розумне виробництво тощо. 

2005 р.: офіційна доповідь МСЕ, в якій було заявлено, що в світі 

інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) з'явилося нове 

вимірювання: завдяки тому, що зараз можливо підключення до мережі 

Інтернет будь-якої людини в будь-якому місці, в будь-який час, стає 

можливим підключення до чого завгодно і це має наслідком появу абсолютно 

нової мережі мереж, яка  динамічно розвивається – Інтернет речей. 

2006-2008 рр.: визнання з боку ЄС впливу феномена ІР на майбутнє 

економіки. Проведення Першої Конференції з проблем Інтернет речей (2008 

р.). 
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2008-2009 рр.: до мережі Інтернет підключено «речей» більше ніж 

людей. 

2010-2015 рр.: національні уряди і Європейське співтовариство 

починають розглядати розвиток ІР як пріоритетний напрямок внутрішньої 

політики, створюють альянси і програми. 

2016-2017 рр.: США – розпочата розробка національної стратегії 

розвитку Інтернету речей (2016); до Сенату подано законопроект «Розвиток 

інновацій и сприяння Інтернету речей» (січень 2017); 

2017 р.: Велика Британія – прийнята «Цифрова стратегія Великої 

Британії 2017»; 

2014-2017 рр.: Південна Корея – виконується Генеральний план 

розвитку IoT (2014); 

2016-2017 рр.: Японія – прийнято урядовий документ «Стратегії роста 

Японії – 2016» (індустрія 4.0, розвиток IoT, великих даних, робототехніки); 

2016-2017 рр.: Китай – $ 127,5 млрд. виділено на державну програма з 

розвитку IoT до 2020 року; затверджено урядову програма з розбудови 500 

розумних міст (2017);  

2017 р.: ОАЕ – введено урядову посаду – міністр з питань штучного 

інтелекту. 

Експерти відзначають різні фактори, які виступили каталізатором 

вибухового прояву феномена ІР11. До таких факторів можна віднести 

наступні. 

1. Дуже широке проникнення мережі Інтернет в світі, дуже велика 

кількість підключених до цієї мережі користувачів, домінування IP-

протоколу як основного протоколу для передачі даних. 

                                           
11 K Rose, S Eldridge, L Chapin, The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and Challenges 

of a More Connected World (The Internet Society (ISOC) 2015) 75. 
<http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ISOC-IoT-Overview-20151022.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 
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2. Наявність широкої номенклатури видів і типів пристроїв, які легко і 

недорого можуть бути підключені до мережі Інтернет. 

3. Вартість обчислювальних ресурсів неухильно знижується, вимоги до 

їх енергетичної потужності зменшуються. 

4. Вражаючі досягнення в мікромініатюризації обчислювальних, 

комунікаційних і сенсорних пристроїв. 

5. Успіхи в створенні програмних засобів, призначених для збору, 

обробки та аналізу великої кількості різнорідних даних, що дозволяють 

ефективно генерувати нову інформацію і знання. 

6. Впровадження хмарних технологій, що дозволяє оптимально 

розподіляти і використовувати обчислювальні ресурси, розміщені як на 

розподілених «хмарних» ресурсах, так і на «борту» окремих мініатюрних 

пристроїв, підключених за допомогою мережі Інтернет до цих ресурсів, що 

різко знижує вимоги до обчислювальної потужності окремих пристроїв. 

Таким чином, можна констатувати, що момент появи ІР – це момент 

гармонійного поєднання дуже багатьох потенційних можливостей в сфері 

передачі даних, масового використання мережі передачі даних, 

обчислювальної техніки, системного та прикладного програмного 

забезпечення, мікромініатюризації пристроїв і сенсорів. Це момент 

усвідомлення фахівцями з багатьох галузей знань і практики перспектив 

досягнення вражаючого нового синергетичного ефекту, який можна 

отримати від поєднання цих нових потенційних можливостей у самих різних 

прикладних сферах людської діяльності. 

Однак разом з тим з'ясувалося, що незважаючи на неосяжні можливості 

застосування самих технологій ІР, початковий рух по впровадженню цих 

проривних технологій природно був орієнтований на найбільш виграшні і 

найбільш ефектні зразки технологій і варіанти додатків. Численні корпорації 

в різних країнах розробляють окремі додатки, системи та комплекси 

технологій ІР різного призначення. Отримані результати демонструють 
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значні потенційні можливості технологій ІР. Але в той же час стає 

очевидною необхідність розробки загальної концепції, прогнозного бачення 

розвитку різних секторів економіки та суспільного життя в умовах широкого 

використання технологій Інтернету речей. 

Тому в останні роки в багатьох країнах як на урядових рівнях, так і на 

рівні експертних та професійних співтовариств було багато зроблено для 

аналізу стану справ з впровадженням технологій ІР, локалізації проблем та 

загроз, які мають місце або можуть виникнути в майбутньому, з метою 

формування загальної стратегії розвитку промисловості виробництва 

технологій ІР і їх застосування в різних секторах економіки і суспільного 

життя. Необхідність проведення такого системного інтелектуального аналізу 

обумовлена наступними факторами: 

– наявність великої кількості центрів розробки технологій ІР, зокрема, 

одного і того самого призначення; 

– високі темпи розробок, виробництва і впровадження окремих 

пристроїв, складових технологій та, в цілому, технологій ІР; 

– безпрецедентна потенційна масштабність використання технологій 

ІР, як в окремих країнах, так і в цілому в світі; 

– прояв синергетичного ефекту від використання технологій ІР, який 

позначиться, в тому числі, і на появі абсолютно нових за споживчими 

властивостями послуг і на можливості проведення нового виду робіт; 

– доцільність взаємодії як різних технологій ІР, так і різних додатків 

цих технологій на основі їх інтеграції; 

– висока вартість можливих помилок через масштабність використання 

технологій ІР; 

– необхідність залучення значних обсягів інвестицій впродовж 

короткого відрізку часу; 
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– впровадження технологій ІР вимагає інтенсивних наукових 

досліджень щодо оптимізації тих чи інших видів діяльності у зв'язку з 

новими функціональними можливостями; 

– інноваційний розвиток нанотехнологій, мікроелектроніки, 

напівпровідникових технологій, мікромініатюризації виконавчих пристроїв, 

телекомунікацій, радіотехнологій, обчислювальних і програмних засобів і 

багато чого іншого є потужним стимулюючим фактором розвитку технологій 

ІР, і навпаки потреби розвитку ІР стимулюють інноваційний розвиток всіх 

цих напрямків. 

 

1.2. Інтернет речей – проривна технологія 

 

Протягом останніх років на Світовому економічному форумі в Давосі 

основні дискусії розгорталися навколо бачення майбутніх змін у світовій 

цивілізації в контексті різних аспектів життя соціуму. Так у 2015 році в одній 

із доповідей зазначалося, що в економіці виникає новий світ з технологіями 

ІР, який називається «економікою результату». Світ, в якому компанії 

конкурують за їх здатність доставляти споживачеві результати, які мають 

значення для їх клієнтів в певному місці і в певний час. Для досягнення цих 

цілей компанії будуть все більше покладатися на ділових партнерів, пов'язані 

екосистеми, розширену аналітику і нові потоки даних від розумних виробів у 

цій галузі, щоб отримати своєчасну інформацію про потреби і поведінку 

клієнтів12. 

Вже в 2016 році в Давосі стверджується, що ми знаходимося на початку 

четвертої промислової революції, характерної новими досягненнями в 

багатьох сферах. Розробки в області генетики, штучного інтелекту, 

                                           
12 Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services (World Economic 

Forum 2015) 39. <http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 
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робототехніки, нанотехнологій, 3D-друку і біотехнологій, і це тільки лише 

деякі з них, але все це ґрунтується один на одному і підсилює один одного. 

Використання всіх цих та інших технологій в рамках Інтернету речей 

синергетично істотно підвищують їх ефективність створюючи умови для 

науково-технічної революції більш багатосторонньої і всеосяжної, ніж все те, 

що ми коли-небудь бачили. Інтелектуальні системи - будинки, заводи, ферми, 

мережі або міста - допоможуть вирішити проблеми людської діяльності: від 

управління ланцюгами поставок до зміни клімату. Зростання економіки 

результату і обміну дозволить людям монетизувати все, починаючи від 

порожнього будинку і закінчуючи автомобілем 

Вже у 2016 році в Давосі стверджувалося, що ми знаходимося на 

початку четвертої промислової революції, характерної новими досягненнями 

в багатьох сферах. Розробки у сфері генетики, штучного інтелекту, 

робототехніки, нано-технологій, 3D-друку і біотехнологій, і це тільки лише 

деякі з них, але все це ґрунтується один на одному і підсилює одне одного. 

Всі ці та інші технології, до яких, безумовно, належать і технології ІР заклали 

підґрунтя для революції більш всебічної та всеохоплюючої, ніж все, що ми 

коли-небудь до цього бачили. Інтелектуальні системи – будинки, заводи, 

ферми, мережі або міста – допоможуть вирішити проблеми, від управління 

ланцюгами поставок до зміни клімату. Зростання економіки обміну 

дозволить людям монетизувати все, починаючи від порожнього будинку і 

закінчуючи автомобілем13. 

 

1.2.1. Інтернет речей та охорона здоров'я 

Давно вже визнано, що здоров'я кожної людини і тривалість життя крім 

особистісного характеру набули ще й характер весомого економічного 

                                           
13 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 

World Economic Forum 2016) 157. <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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чинника. Тому у всіх країнах світу велика увага приділяється системі 

охорони здоров'я зважаючи на те, що саме вона постійно піддається критиці з 

боку населення14 15. Основні причини цієї критики знаходяться у двох 

площинах: неефективна система фінансування надання медичних послуг 

кожному члену соціуму і невисока якість надання медичних послуг, що 

негативно впливає на інтегральні показники якості життя людей. 

Вважається, що всі відомі і найбільш ефективні системи охорони 

здоров'я, реалізовані в Європі (англійська, французька, шведська та німецька) 

і в США, мають свою власну організаційно-фінансово-економічну модель16. 

При цьому всі ці моделі мають одне спільне – всі вони не є оптимальними, з 

точки зору показника ефективність / вартість. 

Тому уряди і політики всіх країн шукають найрізноманітніші варіанти 

побудови організаційно-фінансово-економічних моделей систем охорони 

здоров'я, щоб з одного боку мінімізувати витрати, а з іншого підвищити 

якість медичних послуг для кожного. Практично нерозв'язне завдання в 

умовах постійного збільшення чисельності населення і постійного 

погіршення якості середовища проживання людей з одного боку, а з іншого, 

коли підвищення якості медичних послуг однозначно пов'язується з 

використанням ефективних сучасних (більш дорогих) ліків і з можливістю 

використання найскладніших діагностичних комплексів і систем. 

Таким чином, можна припустити, що протиріччя між обмеженими 

фінансовими ресурсами держави, які можна виділити на систему охорони 

здоров'я, і високими вимогами населення до якості медичних послуг може 

                                           
14 Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвестирования в 

системы здравоохранения (Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро 2008) 
75. <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/84000/E93699R.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

15 Оценка деятельности систем здравоохранения: инструмент стратегического руководства в 

интересах здоровья в XXI веке (Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро 
2012) 19. <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/160814/HSPA_A-tool-for-health-governance-in-
the-21st-century-RUS.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

16 М Тэннер, 'Сравнительный анализ систем здравоохранения в разных странах мира' (Медпросвита, 
апрель 2016) <https://medprosvita.com.ua/sravnitelnyiy-analiz-sistem-zdravoohraneniya-raznyih-stranah-mira-
mira/> дата звернення 5 червня 2018. 
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бути вирішено не шляхом модернізації, удосконалення існуючих моделей 

систем охорони здоров'я, а шляхом пошуку якісно нової парадигми її 

побудови. 

Сформулюємо гіпотезу про те, що в сучасних умовах надзвичайно 

високої динаміки змін як внутрішньо системних, так і зовнішніх факторів 

при формуванні нової парадигми розвитку будь-якої сфери діяльності 

держави або людства необхідно спиратися на випереджаючі стратегії, котрі 

якісно змінюють умови соціальної активності. 

В системі охороні здоров'я пропонується здійснити перехід від 

парадигми організації лікування хвороби у пацієнтів до парадигми 

організації всеохоплюючої регулярної профілактики, попередження та 

ранньої діагностики захворювань. На наш погляд така парадигма організації 

охорони здоров'я дозволить реалізувати домінуючу останнім часом ідею 

розгляду здоров'я як двигуна економічного зростання17. 

Надію на можливість реалізації цієї нової парадигми в сфері охорони 

здоров'я дають приголомшливі результати розвитку технологій Інтернету 

речей. У 2006 році на симпозіумі високопоставлений американський вчений 

зробив прогноз про те, яким буде стан охорони здоров'я в 2050 році. Майже 

все, про що він говорив, – дистанційні консультації, 24-годинний моніторинг 

за допомогою переносних пристроїв, послідовність дій для оздоровлення 

генома на індивідуальному рівні відбувається на 34 роки раніше, ніж він 

прогнозував18. 

Більш того, як вважає Д. Хантер, потенціал ШІ (штучного інтелекту) вже 

сьогодні дозволяє використовувати його можливості для аналізу величезної 

кількості різноманітних даних при створенні ліків, що дає можливість 
                                           

17 Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвестирования в 

системы здравоохранения (Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро 2008) 
75. <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/84000/E93699R.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

 
18 J Hunter, 'In five years' time… Key trends in AI healthcare' (BenevolentAI, 5 Nov 2016) 

<http://www.benevolent.ai/blog/jackie-hunter/in-five-years-time-key-trends-in-ai-healthcare/> дата звернення 5 
червня 2018. 
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значного поліпшення їх якості, або для аналізу скануван  ня очей, щоб краще 

виявляти дегенерацію жовтої плями і діабетичну ретинопатію19. 

Висловлюється впевненість в тому, що системи на основі ШІ повинні будуть 

використовуватися на всіх рівнях системи охорони здоров'я, щоб найкращим 

чином інтегрувати величезні обсяги даних. 

В Україні «реформа» в охороні здоров'я проводиться поки без виразної 

стратегії і без обґрунтування ефективності обраної організаційно-фінансово-

економічної моделі. 

Одна з фундаментальних причин, що приводить до необхідності 

лікування хвороби людини, в тому числі, і в умовах госпіталю, що само по 

собі є витратним, полягає в тому, що «система управління» здоровим станом 

кожної конкретної людини за своєю природою є дискретною, і, відповідно до 

загальної теорії управління, апріорі має дуже невисокі показники якості. 

Побудуємо спрощену модель системи управління станом здоров'я 

кожної конкретної людини: об'єкт управління – стан здоров'я людини; 

керуючий пристрій – лікар (клініка, госпіталь, система охорони здоров'я), 

призначений для формування керуючого впливу з метою корекції стану 

здоров'я людини; датчик зворотного зв'язку (визначення стану здоров'я) – 

людина (його суб'єктивні відчуття) або клініка (профілактичні огляди). 

Дійсно, в якості датчика стану здоров'я виступає, в переважній кількості 

випадків, сама людина. При цьому, в наслідок цілого комплексу причин, 

визначення порогового значення оцінки стану здоров'я, що вимагає 

звернення до лікаря, є практично суто суб'єктивним і детермінується лише 

деякими об'єктивними показниками, наприклад, такими як: артеріальний 

тиск, температура, рівень цукру в крові тощо. Після звернення пацієнта до 

лікаря, як правило, він піддається дослідженням з метою виявлення тих чи 

інших інструментально вимірюваних параметрів стану здоров'я організму, 

                                           
19 ibid. 
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які дають інформацію лікарю для прийняття рішення про можливе 

захворювання і рекомендовану тактику його лікування. Якщо в клініці є дані 

попередніх профілактичних оглядів, то використовуються і ці дані. Але їх 

цінність не висока, оскільки від часу їх отримання до використання може 

пройти багато часу, крім того, вони, як правило, носять загальний характер, 

недостатній при діагностуванні конкретних захворювань. 

Отже, ми маємо дискретність, тобто інтервал часу, спостереження за 

станом здоров'я – один раз на рік (при наявності профілактичних оглядів) або 

від декількох місяців до декількох років. Отже, управлінський вплив для 

корекції стану здоров'я людини формуються також від одного разу на кілька 

місяців до одного разу на кілька років. Ситуація з декількома роками, як 

правило, припадає на найактивніший етап життя людини – від 20-25 до 45-50 

років. Активний як в частині його діяльності, так і в частині виведення 

здоров'я з нормального стану. В результаті того, що спостереження за 

показниками здоров'я людини не ведеться протягом тривалих відрізків часу, 

то людина звертається до лікаря, як правило, вже у стані захворювання, тобто 

вже зі значними відхиленнями інструментально вимірюваних параметрів 

стану здоров'я від їх нормальних показників для цієї конкретної людини. 

Таким чином, запропонована модель системи управління станом 

здоров'я кожної конкретної людини може дозволити виключити або хоча б 

мінімізувати ризики захворювання лише за умови якомога більш раннього 

виявлення факту відхилення інструментально вимірюваних параметрів стану 

здоров'я людини від їх нормальних показників. Це означає вимогу 

кардинального (на 1-2 порядки) зменшення дискретності спостереження за 

станом здоров'я кожної людини, а для деяких ситуацій необхідно говорити 

про безперервне спостереження. Можна сміливо стверджувати, що жодна з 

наявних сьогодні в світі організаційно-фінансово-економічних моделей 

охорони здоров'я не дозволяє в повній мірі реалізувати запропоновану нову 

парадигму розвитку системи охорони здоров'я: перехід до регулярної 
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профілактики, попередження та ранньої діагностики захворювань на основі 

кардинального зменшення дискретності спостереження за станом здоров'я 

кожної людини . 

Рішення проблеми зменшення дискретності спостереження за станом 

здоров'я кожної людини стає можливим тільки в умовах використання 

технологій ІР. Мініатюрні сенсори, які інструментально вимірюють різні 

параметри стану здоров'я людини, починаючи від температури і до рівня 

цукру в крові і кардіограми, можуть бути розміщені на тілі і в одязі людини 

або, навіть, вживлені в його тіло. Збір великої кількості даних від цих 

сенсорів дозволяє використовувати прикладні комп'ютерні програми, що 

реалізують кореляційні і крос-факторні математичні методи аналізу як 

мінімум, а як максимум програм з елементами ШІ, здійснювати 

безперервний моніторинг стану здоров'я людини і дуже оперативно виявляти 

не тільки відхилення інструментально вимірювальних реальних показників 

стану здоров'я людини від їх нормальних показників, але і, що набагато 

важливіше, фіксувати початок зародження процесу формування такого 

відхилення на ранній стадії. Це означає створення об'єктивних умов для 

можливості не тільки ранньої діагностики захворювань, але і цільової 

профілактики захворювань, орієнтованої на конкретну групу хвороб та їх 

симптоматику. 

В умовах застосування технологій ІР з'являється можливість оперативно 

реагувати на виникнення ситуацій з погіршенням показників 

інструментально вимірюваних параметрів стану здоров'я людини або шляхом 

його додаткової діагностики (дистанційної або очної), або проведення 

віддалених консультацій з пацієнтом, або відвідуванням спеціалізованої 

бригадою лікарів, що особливо актуально для людей з хронічними 

захворюваннями або для людей, які перебувають у групі високого ризику. В 

останньому випадку медичні сенсорні пристрої, що є у людини, можуть бути 

оснащені пристроями GPS, що дозволяють передавати точне його місце 
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розташування. Також в певних випадках можуть бути проведені дистанційні 

ін'єкційні заходи за допомогою спеціально для цього сконструйованих 

переносних або не переносних пристроїв, економіка застосування яких буде 

більш виграшною порівняно з амбулаторними процедурами. 

В основі зміни парадигми системи охорони здоров'я на базі 

використання технологій ІР лежить потужний економічний стимул. На думку 

авторів дослідження20 витрати на лікування хронічних захворювань 

складають приблизно 60 відсотків від загальних витрат охорони здоров'я, а 

впровадження віддаленого моніторингу може знизити цю вартість на 10-20 

відсотків. А якщо врахувати той факт, що при організації безперервного або 

досить частого моніторингу показників інструментально вимірюваних 

параметрів стану здоров'я людини може бути значно знижена кількість 

хронічно хворих людей за рахунок ранніх профілактичних заходів, що 

проводяться з точно визначеними групами ризику, то економічний і 

соціальний виграш від впровадження технологій ІР буде просто чудовим. 

Наприклад, інженери Caltech, Huntington Medical Research Institute і USC 

продемонстрували, що камера на смартфоні неінвазійно може надавати 

детальну інформацію про здоров'я людського серця21. Замість 45-хвилинного 

ультразвукового сканування, тепер це можна зробити за 1-2 хвилини просто 

тримаючи телефон на шиї в певному місці. Це допомагає зробити 

розроблений метод, який розраховує фракцію викиду лівого шлуночка 

(LVEF) серця, шляхом вимірювання зміни шкіри шиї, яке відбувається під 

впливом сонної артерії, коли через неї прокачується кров. LVEF відображає 

кількість крові в серці, яке відкачується з кожним ударом. У нормальному 

стані цей LVEF становить від 50 до 70 відсотків. Коли серце слабшає, 

відбувається зменшення кількості крові, що відкачується з кожним ударом, а 
                                           

20 J Manyika and others, 'Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 
economy' (McKinsey Global Institute 2013) 162. < https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/disruptive-technologies> дата звернення 5 червня 2018. 

21 'New app replaces ultrasound with smartphone camera to measure heart health' (EurekAlert, 5 Sep 2017) 
<https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/ciot-nar090517.php> дата звернення 5 червня 2018. 
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значення LVEF нижче, тому LVEF – ключовий критерій здоров'я серця, на 

якому всі лікарі спираються приймаючи діагностичні та терапевтичні 

рішення. 

Додаткові шляхи підвищення економічної ефективності системи 

охорони здоров'я при реалізації технологій ІР полягають в можливості 

різкого скорочення часу доступу до повних (за періодом часу і за змістом) 

даних пацієнта, скорочення часу відвідування хворих на дому, зменшення 

кількості помилкових викликів, зменшення використання підроблених 

ліків22, а також, що, більш важливо, в організації раціонального використання 

медичних ресурсів: лікарського і допоміжного персоналу, медичного 

високотехнологічного обладнання, дорогих ліків, місць в госпіталях тощо. 

Таким чином, застосування технологій ІР робить можливим перехід 

системи охорони здоров'я до стратегії організації профілактики, 

попередження та ранньої діагностики захворювань. Існують серйозні 

підстави вважати, що перехід до стратегії організації профілактики, 

попередження та ранньої діагностики захворювань, покладений в основу 

зміни парадигми всієї системи охорони здоров'я, дозволить істотно 

поліпшити якість життя, в тому числі, в частині її тривалості, в той же час 

забезпечуючи ефективність економіки системи охорони здоров'я. 

Крім того, використання технологій ІР для моніторингу фізіологічних 

показників (параметрів) стану здоров'я людини, наявність широкого спектра 

таких даних і накопиченого їх масиву за досить тривалий період дозволяє на 

основі глибокого і всебічного аналізу отримувати додаткові знання в галузі 

охорони здоров'я. Наприклад, з урахуванням пропозицій 

                                           
22 J Manyika and others, 'Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 

economy' (McKinsey Global Institute 2013) 162. < https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/disruptive-technologies> дата звернення 5 червня 2018. 
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Thomas H. Davenport & John Lucker23 програма дій для створення таких знань 

в сфері охорони здоров'я може бути такою: 

1. Організація системи збору фізіологічних даних людини спільно з 

даними його фізичної активності та їх передачі для використання лікарським 

персоналом клінік. 

2. Обов'язкове використання накопиченої в індивідуальній медичній базі 

даних людини інформації, зібраної від різних датчиків, в різних 

діагностичних комп'ютерних комплексах. 

3. Всі ці маніпуляції з даними про людину, включаючи їх інтеграцію, 

повинні бути явним чином їм схвалені і це схвалення повинно бути 

зафіксовано. 

4. Проведення дослідження для встановлення кореляційної зв'язку між 

видами і змістом фізичної активності і вибором методики лікування 

захворювань для певних параметрів фізичного стану людини. 

5. Встановлення методики визначення індивідуальних ризикових зон 

показників параметрів фізичного стану людини для різних видів захворювань 

і організація систем оповіщення як людини, так і медичного персоналу, який 

спостерігає за ним, про входження в ці ризикові зони. 

6. Розробити оновлену модель страхової медицини з урахуванням 

впровадження технологій ІР. 

Один із прикладів використання технологій ІР пов'язаний з доставкою 

крові для переливання в лікарні. Наприклад, в Швейцарії доставка крові буде 

здійснюватися за допомогою медичних дронів, які будуть літати над 

густонаселеними містами і, навіть, поблизу міжнародних аеропортів24. Ця 

                                           
23 T Davenport, J Lucker, 'Running on data: Activity trackers and the Internet of Things' (Deloitte Insights, 26 

January 2015) <http://dupress.com/articles/internet-of-things-wearable-technology/> дата звернення 5 червня 
2018. 

24 О Гоголадзе, 'Швейцария запускает сеть медицинских дронов-курьеров' (ХАЙТЕК, 21 сентября 2017) 
<https://hightech.fm/2017/09/21/switzerland--medical-delivery-
drones?utm_source=telegram&utm_campaign=daily_channel> дата звернення 5 червня 2018. 
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нова система забезпечить автономне завантаження, запуск і приземлення 

дронів, а також з'єднає лікарні та лабораторії швейцарських міст. 

Консалтингова компанія Gartner прогнозує, що до 2020 року у 10% 

населення розвинених країн буде який-небудь орган або переносний 

пристрій, створений за допомогою 3D-друку, наприклад, буде створено 

протези і імплантати, причому хірурги будуть використовувати 3D-друк в 

кожній третій операції25. На даний момент ринок медичних технологій 3D-

друку оцінюється в $ 660 млн., але вже до 2020 року він виросте до $ 1,21 

млрд, прогнозує IndustryARC. 

У всьому світі існує проблема підроблених ліків, не вирішення якої 

постійно призводить до невиправданих смертей людей. За даними 

Всесвітньої організації здоров'я (ВОЗ, World Health Organization, WHO) обсяг 

обороту підроблених ліків у світі оцінюються в 75 мільярдів доларів США26. 

У ряді країн були прийняті закони, спрямовані на реалізацію заходів щодо 

виявлення нелегальних ліків, наприклад, в США був прийнятий Закон про 

безпеку ланцюга поставок (Drug Quality and Security Act, DQSA). Цей Закон 

передбачає виконання заходів зі створення електронної системи для 

ідентифікації і відстеження певних рецептів в США, що забезпечить 

виявлення і видалення потенційно небезпечних ліків з ланцюга поставок 

ліків для захисту американських споживачів27. За допомогою пристроїв 

радіочастотних міток і технологій ІР нова система буде сприяти обміну 

інформацією з деталізацією щодо окремої упаковки ліків про те, де 

                                           
25 Н Авельсник, 'К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы' (ХАЙТЕК, 15 сентября 

2017) 
<https://hightech.fm/2017/09/15/3dprinting_medicine?utm_source=telegram&utm_campaign=daily_channel9:18> 
дата звернення 5 червня 2018. 

26 B Sundaram, 'Five Examples of Compliance Mandates Driving Industrial Internet of Things (IIoT) Adoption' 
(LinkedIn, 17 May 2016) <https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-
things-sundaram> дата звернення 5 червня 2018. 

27 'Drug Supply Chain Security Act (DSCSA)' (U.S. Food and Drug Administration) 
<https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugIntegrityandSupplyChainSecurity/DrugSupplyChainSecurityAct/> 
дата звернення 5 червня 2018.  

https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-things-sundaram
https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-things-sundaram
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugIntegrityandSupplyChainSecurity/DrugSupplyChainSecurityAct/
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лікарський засіб знаходиться в ланцюгу поставок, включаючи перевірку 

законності ідентифікатора лікарського продукту28. 

Таким чином, основні переваги Інтернету речей у сфері охорони 

здоров‘я включають в себе наступне29: 

1. Зниження витрат. Дистанційний моніторинг параметрів здоров'я 

пацієнтів може проводитися в режимі реального часу, що значно скорочує 

кількість відвідувань лікарів. Зокрема, надання послуг з догляду на дому 

гарантують скорочення госпіталізації і уникнення повторного відвідування. 

2. Поліпшені результати лікування: можливість підключення 

медичних технологій через хмарні технології обчислень або іншу віртуальну 

інфраструктуру надає особам, які забезпечують догляд, можливість доступу 

до інформації у режимі реального часу, який дозволяє їм приймати 

обґрунтовані рішення, а також пропонувати лікування, засноване на доказах. 

Це забезпечує своєчасне надання медико-санітарної допомоги та поліпшення 

результатів лікування. 

3. Поліпшення управління процесом лікування: контроль пацієнтів 

на постійній основі дозволяє постачальникам медичних послуг отримати 

доступ до даних в реальному часі, захворювання лікуються до того, як вони 

вийдуть з-під контролю. 

4. Зменшення помилок. Збір точних даних, автоматизовані робочі 

процеси в поєднанні з рішеннями, заснованими на даних, є відмінним 

способом скорочення витрачених медичних ресурсів, зниження витрат на 

систему і, що найважливіше, мінімізації помилок. 

5. Поліпшення життєвого досвіду пацієнтів: використання технологій 

Інтернету речей в охороні здоров'я акцентує увагу на потребах пацієнта, 

                                           
28 B Sundaram, 'Five Examples of Compliance Mandates Driving Industrial Internet of Things (IIoT) Adoption' 

(LinkedIn, 17 May 2016) <https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-
things-sundaram> дата звернення 5 червня 2018. 

29 K Patel, '6 Benefits of IoT for Hospitals and Healthcare' (ReadWrite, 9 January 2017) 
<https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/6-benefits-of-iot-for-healthcare/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-things-sundaram
https://www.linkedin.com/pulse/five-examples-compliance-mandates-driving-industrial-things-sundaram
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тобто профілактичне лікування, підвищення точності при діагностиці, 

своєчасне втручання лікарів і поліпшення результатів лікування призводять 

до догляду, якому дуже довіряють пацієнти. 

6. Вдосконалене управління лікарськими засобами: створення 

системи управління лікарськими засобами призводить до значних витрат в 

галузі охорони здоров'я. Технології IoT надають можливість значно 

скоротити ці витрати. 

Цікаві прогнози зроблені у звіті Глобального інституту McKinsey30: 

– використання технологій IoT в додатках щодо забезпечення здоров'я 

людини в 2025 році може мати економічний ефект до $1,6 трильйона в 

глобальному масштабі; 

– у лікуванні пацієнтів з хронічними захворюваннями економічний 

ефект може скласти до $1,1 трильйона  по всьому світу, що може привести до 

економії бюджету на охорону здоров'я на 10-15% в країнах з розвиненою 

економікою та економікою, що розвивається. 

У той же час, цілком ймовірно, що для широкого використання 

технологій ІР доведеться вирішити ряд проблем, наприклад, таких як31: 

– персоналізація охорони здоров'я; 

– зіставлення пацієнтів з відповідними технологіями; 

– оптимальне використання медичних даних, включаючи розробку 

безпечного інтерфейсу між даними, отриманими пацієнтом, і HER; 

– нові парадигми освіти для пацієнтів і постачальників; 

– нові спільноти знань і практики; 

– нові моделі догляду та бізнесу, адаптовані до стійкості і 

масштабування ініціатив в галузі дистанційної охорони здоров'я; 
                                           

30 J Manyika and other, The internet of things: mapping the value beyond the hype (McKinsey Global Institute 
June 2015) 
<http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The
%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/Unlocking_the
_potential_of_the_Internet_of_Things_Executive_summary.ashx> дата звернення 5 червня 2018. 

31 G Eysenbach, 'Personalized Telehealth in the Future: A Global Research Agenda' (J Med Internet Res., 1 Mar 
2016) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795318/> дата звернення 5 червня 2018. 
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– передача наукових знань від досліджень до впровадження і практики; 

– інноваційні методології дослідження в області дистанційної охорони 

здоров'я. 

 

1.2.2. Інтернет речей і промисловість 

Перші успішні практики використання технологій Інтернету речей 

реалізовувалися, як правило, у сфері надання послуг. Це відбувалося завдяки 

невисоким вимогам до стартового капіталу і низьким капіталовкладенням, а 

також тому, що переважно йшлося про процеси, в основному, пов'язаними з 

обігом інформації, тобто процеси добре відомі фахівцям, які працювали 

раніше з традиційними Інтернет технологіями. 

В останні 10-15 років з наростаючими темпами йде впровадження 

технологій ІР в один із секторів реальної економіки – в промисловість, в самі 

різні її сегменти. У світі для позначення промисловості з використанням 

технологій ІР використовують такі терміни як промисловий Інтернет речей 

(ПІР, The Industrial Internet of Things, IIoT), Індустрія 4.0. (Industrie 4.0). 

На переконання авторів звіту32 IIoT є підмножиною Internet of Things, в 

якому датчики, комп'ютери і мережі взаємодіють зі своїм середовищем для 

генерації даних для поліпшення процесів, формуючи цілі екосистеми, що 

з'єднують машини з іншими машинами та з людьми, які керують складними 

процесами, налаштованими на найдрібніші деталі складальних ліній, 

підвищують ефективність великомасштабної логістики ланцюгів поставок, 

розподілу і ринкового попиту. 

Поява технологій ІР створила абсолютно революційні можливості для 

ландшафтного перетворення виробництв у цілому. Сотні найрізноманітніших 

типів мініатюрних і низько енерговитратних датчиків, продуктивні 

                                           
32 Insight: Cloud Control - The Future of Industrial Automation (Report. Morgan Stanley Research., 15 March 

2016) <https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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протоколи передачі даних для радіотехнологій, що гарантують відсутність 

втрат пакетів, туманні обчислення для прикордонної обробки даних від 

датчиків, інтелектуальні системи прийняття або підтримки прийняття рішень 

і, нарешті, незліченна безліч роботизованих пристроїв, призначених для 

виконання найрізноманітніших виробничих операцій з фізичними об'єктами 

створили базу для так званої «промислової революції 4.0», революції, 

заснованої на   впровадженні технологій Інтернету речей в промислове 

виробництво самого різного призначення. 

У доповіді на Світовому економічному форумі в Давосі було відзначено, 

що промисловий Інтернет принесе безпрецедентні можливості, оскільки він 

буде поєднувати в собі глобальне охоплення Інтернету з новою можливістю 

контролю навколишнього фізичного світу, в тому числі машин, заводів та 

інфраструктури, які визначають сучасний ландшафт, незважаючи на те, що 

промисловий Інтернет в даний час знаходиться на ранніх стадіях розвитку, 

що можна порівняти зі звичайним Інтернетом наприкінці 1990-х років. При 

цьому дуже актуальними є нові важливі питання, такі як ланцюги створення 

вартості продукту, бізнес-моделі і робоча сила, вплив розвитку промислового 

Інтернету речей на існуючі галузі, визначення пріоритетності бізнес-процесів 

і урядових заходів, які повинні бути негайно прийняті, щоб забезпечити 

довгостроковий успіх33. 

Передові країни і компанії вже більше десяти років на системному рівні 

вивчають можливі переваги і загрози промислового Інтернету речей, а також, 

як не дивно це звучить, переваги і загрози його невикористання, формують 

стратегічні плани його розвитку. 

Уряд Німеччини протягом багатьох років підтримував цю нову хвилю 

технологій і ним оприлюднено три стратегії здійснення заходів у 2006, 2010 і 

                                           
33 Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services (World Economic 

Forum 2015) 39. <http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 
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2012 роках, більшість з яких були включені до Плану дій в області високих 

технологій в рамках Стратегії 2020. Останній стратегічний план дій 

Німеччини «Індустрія 4.0» консолідував понад 400 мільйонів євро.  

Цікава дискусія виникла з приводу спільності або відмінності понять 

«промисловий Інтернет» та «Індустрія 4.0». Автори ретельно досліджують 

відмінності між явищами, які описуються цими поняттями34 35 36. При цьому 

фактично протиставляючи ці поняття, знаходячи відмінності у ключових 

стейкхолдерів цих явищ, технологічних або географічних фокусах, формах 

стратегічних документів тощо. На наш погляд – це дискусії, які безсумнівно 

можуть мати місце, але роль і значення яких явно перебільшена, з точки зору, 

обговорень загальносвітового тренду розвитку технологій промислового 

Інтернету речей. Однак, такі дискусії привносять деяку невизначеність в опис 

і розуміння соціальних процесів, пов'язаних з технологіями ІР, що 

призводить до різночитань як при формуванні стратегій розвитку ІР в цілому 

так і при використанні ІР в різних сегментах життєдіяльності соціуму. 

Діалектично було б правильним розглядати дефініції термінів окремих 

явищ у соціумі, пов'язаних з використанням технологій ІР, як співвідношення 

загального і окремого. Як загальне пропонується розглядати деяке 

визначення Інтернету речей в цілому, а як окреме – локальні визначення ІР, 

що базується на узагальненому визначенні Інтернету речей із зазначенням 

особливостей властивих для конкретної сфери людської діяльності. Таким 

чином, ми будемо мати узгоджену і гармонізовану систему термінів, яка 

могла б виглядати наступним чином: «Інтернет речей», «індустріальний 

                                           
34 K Bledowski, 'The Internet of Things: Industrie 4.0 vs. the Industrial Internet' (MAPI Foundation, 23 July 

2015) <https://mapifoundation.org/economic/2015/7/23/the-internet-of-things-industrie-40-vs-the-industrial-
internet?external-link=yes> дата звернення 5 червня 2018. 

35 M LaWell, 'Industry 4.0 vs. the Industrial Internet: A Primer' (Industry Week, 2 Jul 2015) 
<http://www.industryweek.com/information-technology/industry-40-vs-industrial-internet-primer> дата звернення 
5 червня 2018. 

36 S Walton, 'Demystifying the Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0' (Iconics, 16 June 2017) 
<http://www.iconics-uk.com/demystifying-industrial-internet-things-iiot-and-industry-40> дата звернення 5 
червня 2018. 
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Інтернет речей», «аграрний Інтернет речей», «медичний Інтернет речей» 

тощо. 

Нижче наведемо приклади використання технологій ІР в різних 

сегментах промисловості. 

 

1.2.2.1. Індустрія 4.0 

Навесні 2017 року на виставці Cebit в Німеччині японський бізнес 

заявив, що хоче вийти за рамки інтелектуальних заводів, впроваджуючи 

промислові технології для створення розумного суспільства, тобто мова йде 

про новий бренд Японії – Society 5.0 (Суспільство 5.0). Причини досить 

утилітарні: чисельність населення падає – середній вік зростає; росте 

дисбаланс між молодими, активними працівниками і такими, що потребують 

допомоги; сейсмічно активна зона і стара індустріальна інфраструктура; 

стихійні лиха і забруднення навколишнього середовища: скорочення робочої 

сили. Ці негативні фактори пропонується подолати за рахунок перетворення 

суспільства на основі багатьох технологій, пов'язаних з Інтернетом речей, 

штучним інтелектом і робототехнікою. Використання Японією 

робототехніки в промисловості поступається ще тільки Південній Кореї з 211 

роботами на 10 000 робочих. Німеччина посідає третє місце з 161 роботами 

на 10 000 робочих, що значно просунуло ці країни на шляху до галузі 4.037. 

Технології ІР підготували ґрунт для наступної революції, яка отримала 

назву четверта промислова революція або «Індустрія 4.0». З урахуванням 

матеріалів підсумкового звіту38 дамо наступне визначення: четверта 

промислова революція – це докорінне перетворення виробничих процесів 

                                           
37 P Sayer, 'Japan looks beyond Industry 4.0 towards Society 5.0' (PCWorld, 19 Mar 2017) 

<http://www.pcworld.com/article/3182556/robots/japan-looks-beyond-industry-40-towards-society-50.html> дата 
звернення 5 червня 2018. 

38 Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0. 
(Federal Ministry of Education and Research 2013) 78. 
<http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonder
seiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf> дата звернення 5 червня 2018. дата звернення 5 
червня 2018 
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при якому окремі виробництва незалежно від функціонального призначення, 

територіального розташування і національної приналежності можуть 

автономно або з волі людини об'єднуватися в різні системи, що утворюють 

постійний або ситуативний єдиний виробничий цикл, на основі використання 

технологій Інтернету речей (мережі Інтернет, програмних засобів, в тому 

числі таких, що реалізують функції штучного інтелекту, засобів для хмарних 

обчислень, сенсорів, що генерують великі дані, обчислювальних і апаратних 

ресурсів). 

Четверта промислова революція означає фундаментальні удосконалення 

промислових процесів, пов'язаних з проектуванням, підготовкою 

виробництва, виробництвом, постачанням матеріалів і комплектуючих, 

збутом готової продукції, після продажним обслуговуванням і, взагалі, 

управлінням всім життєвим циклом окремого виробництва за участю або без 

участі людини. 

Наведемо деякі історичні факти39. Вперше, в квітні 2011 р. на 

Ганноверському ярмарку з ініціативою «Індустрія 4.0: Інтернет речей на 

шляху до четвертої промислової революції» виступили три діяча, що 

спеціалізуються на інформаційних технологіях: бізнесмен Хеннінг 

Кагерманн, політик Вольф-Дітер Лукас і вчений Вольфган Вальстер, які 

визначили «Індустрію 4.0» як засіб підвищення конкурентоспроможності 

німецької обробної промисловості шляхом посиленого впровадження в 

заводські процеси кіберфізичних систем. 

У липні 2012 р. у США була створена Smart Manufacturing Leadership 

Coalition, що об'єднала представників технологічних компаній, виробничих 

консорціумів, університетів, урядових установ і лабораторій з метою 

проведення спільних досліджень і розробок для формування підходів, 

                                           
39 Ю Вишневский, 'Как будет работать мировая экономика через 15 лет' (DsNews, Сентябрь 2015) 

<http://www.dsnews.ua/future/kak-budet-rabotat-mirovaya-ekonomika-cherez-15-let-05092015132200> дата 
звернення 5 червня 2018.   
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стандартів, платформ і загальної інфраструктури, покликаних полегшити 

широке впровадження «розумного» виробництва. 

У березні 2014 р. п'ять американських компаній – AT&T, Cisco, General 

Electric, IBM і Intel створили консорціум (Industrial Internet Consortium, IIC), в 

якому до середини 2015 року було вже 192 члена з 26 країн. Крім компаній 

до складу консорціуму увійшли вузи і наукові інститути зі світовим ім'ям, а 

також знаменитий Всесвітній економічний форум, що забезпечує IIC 

політичну впливовість. 

У червні 2015 р. IIC представив широкій громадськості, розроблений 

ним стандарт «Еталонна архітектура індустріального Інтернету», який 

визначає промислові Інтернет-системи і визначає промислову 

інфраструктуру Інтернет-архітектури, що допомагає в розробці, 

документуванні та передачі довідкової архітектури промислового 

Інтернету40. 

По прогнозам IIC, вже к 2030 р. вклад «Індустрії 4.0» у світовій ВВП 

досягне $15 трлн на рік, що порівняно з ВВП США ($ 17,4 трлн в 2014 р.), а 

за оцінками консалтингової фірми Strategy&, німецька промисловість може 

інвестувати в «Індустрію 4.0» 40 млрд. євро щорічно до 2020 р., крім того 

вона прогнозує для Німеччини суму додаткових доходів у розмірі 30 млрд. 

євро на рік, а в масштабах Європи – 110 млрд. євро на рік41. 

Крім того, промислові Інтернет-рішення дозволять краще керувати 

ланцюгами створення вартості. Компанії вважають, що завдяки цьому 

продуктивність праці підвищується на 18% протягом п'яти років. За цей 

термін 83% опитаних компаній збираються впроваджувати компоненти 

«Індустрії 4.0» у всіх важливих напрямках свого бізнесу. 

                                           
40

 Industrial Internet Reference Architecture. Version 1.7 (Industrial Internet Consortium 2015) 100. 
<https://www.iiconsortium.org/IIRA-1-7-ajs.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

41 Ю Вишневский, 'Как будет работать мировая экономика через 15 лет' (DsNews, Сентябрь 2015) 
<http://www.dsnews.ua/future/kak-budet-rabotat-mirovaya-ekonomika-cherez-15-let-05092015132200> дата 
звернення 5 червня 2018.   

https://www.iiconsortium.org/IIRA-1-7-ajs.pdf
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На думку авторів звіту, ініціатива уряду Німеччини «Індустрія 4.0» має 

величезний потенціал42: 

1. Задоволення індивідуальних вимог замовника. Технології ПІР 

дозволяють враховувати індивідуальні вимоги та критерії, специфічні для 

кожного клієнта, на етапах проектування, конфігурації, замовлення, 

планування, виробництва та експлуатації та дозволяють вносити зміни в 

будь-який момент виробництва. При цьому можна виготовляти одноразові 

предмети отримуючи прибуток. 

2. Підвищення гнучкості виробничих процесів. Мережа виробництв на 

базі технологій дозволяє динамічну конфігурацію різних аспектів бізнес-

процесів, таких як якість, час, ризик, надійність, ціна та екологічність. Це 

облегшує безперервну корекцію вихідних матеріалів та ланцюгів поставок. 

Крім того, це означає, що технологічні процеси можуть бути більш 

гнучкими, виробничі процеси можуть бути змінені, тимчасові недоліки 

(наприклад, із-за проблем з постачаннями) можуть бути компенсовані, і за 

короткий проміжок часу може бути досягнуто величезний ріст 

продуктивності. 

3. Оптимізація прийняття рішень. Щоб добитися успіху на світовому 

ринку, дуже важливо приймати правильні рішення, часто в дуже короткі 

терміни. ПІР забезпечує наскрізну прозорість в реальному часі, що дозволяє 

ранню перевірку проектів у галузі інженерних рішень і як більш гнучку 

реакцію на збій, так і глобальну оптимізацію на всіх ділянках компанії у 

сфері виробництва. 

4. Підвищення продуктивності та ефективності використання 

ресурсів. ПІР створює умови для забезпечення максимально можливого 

випуску продукції в межах наявного об'єму ресурсів (продуктивність 

                                           
42 Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0. 

(Federal Ministry of Education and Research 2013) 78/ 
<http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonder
seiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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ресурсів) і використовуючи мінімально можливий обсяг ресурсів для 

отримання певного результату (ККД ресурсів). ПІР дозволяє оптимізувати 

виробничі процеси в кожному конкретному випадку у всьому ланцюгу 

створення вартості. Крім того, ресурсна, енергетична і видаткова оптимізація 

може бути реалізована в безперервному режимі без зупинки виробництва. 

5. Створення додаткових можливостей для створення нових послуг. 

ПІР відкриває нові способи створення вартості та нових форм зайнятості, 

наприклад, через похідні послуги. Так складні математичні алгоритми 

можуть бути застосовані для обробки великих різноманітних даних, 

створених інтелектуальними пристроями, для надання інноваційних послуг. 

Розкриваються нові можливості для середнього бізнесу та стартапів для 

розвитку послуг B2B (бізнес-бізнесу) в інтересах створення технологій ПІР. 

6. Відповідь на демографічні зміни. Поєднання ініціатив щодо 

поліпшення організації роботи та розвитку компетенцій щодо інтерактивної 

співпраці між людьми та технологічними системами надає підприємствам 

нові можливості по перетворенню демографічних змін на свою користь. У 

випадку нестачі кваліфікованої робочої сили та зростаючої різноманітності 

робочої сили (з точки зору віку, статі та культурних особливостей) технології 

ПІР створюватимуть умови для різноманітних та гнучких кар'єрних шляхів, 

які дозволять людям продовжувати працювати і залишатися продуктивними 

як можна довше. 

7. Робота – життя – баланс. Більш гнучкі моделі організації роботи 

компаній, що використовують ПІР, означають, що вони добре підходять для 

задоволення зростаючої потреби співробітників у досягненні кращого 

балансу між роботою та особистим життям, а також між особистим 

розвитком та постійним професійним розвитком. 

Наприклад, системи смарт-допомоги надають нові можливості для 

організації роботи в такий спосіб, щоб забезпечити новий рівень гнучкості 

для задоволення вимог компаній та особистих потреб співробітників. 
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Оскільки кількість робочої сили зменшується, це надає компаніям із 

технологіями ПІР чітку перевагу, коли мова йде про залучення кращих 

співробітників. 

8. Конкурентоспроможна економіка з високими зарплатами. 

Стратегія Industrie 4.0 не становитиме виключно технологічний або 

пов'язаний з ІТ виклик для відповідних галузей. Технологія ПІР, яка 

змінюється, матиме далекосяжні організаційні наслідки, надаючи можливість 

розробляти нові бізнес-моделі і корпоративні моделі і сприяти більш 

широкому творчому залученню співробітників в промислове виробництво. 

Звичайно, це стане можливим якщо в рамках стратегічної ініціативи 

Industrie 4.0 будуть реалізовані наступні функції: 

– горизонтальна інтеграція за допомогою мереж створення вартості; 

– комплексна цифрова інтеграція інженерних рішень у всьому ланцюгу 

створення вартості; 

– вертикальна інтеграція і мережеві виробничі системи. 

Крім того, пропонується зосередити зусилля в наступних восьми 

ключових областях43: 

1. Стандартизація і еталонна архітектура. Стратегічна ініціатива 

Industrie 4.0 передбачає створення мереж з декількох різних компаній або їх 

інтеграцію з метою створення ланцюгів створення вартості. Це спільне 

партнерство буде можливо тільки за умови розробки єдиного набору 

загальних стандартів. Для забезпечення технічного опису цих стандартів і 

сприяння їх реалізації буде необхідно визначення еталонної архітектури. 

2. Управління складними системами. Продукція та виробничі системи 

стають все більш складними. Відповідні ситуаційні та демонстраційні моделі 

можуть служити основою для управління цією зростаючої складністю. Тому 
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інженери повинні бути оснащені методами та інструментами, необхідними 

для розробки таких моделей. 

3. Повсюдна широкосмугова інфраструктура для промисловості. 

Надійні, повсюдні і високоякісні комунікаційні мережі є ключовою вимогою 

для Industrie 4.0. Тому необхідно широко розширити інфраструктуру 

широкосмугового Інтернету, як в Німеччині, так і між Німеччиною і її 

країнами-партнерами. 

4. Безпека і захист. Безпека і захист мають вирішальне значення для 

успіху інтелектуальних виробничих систем. Важливо забезпечити, стан за 

яким виробничі об'єкти і самі продукти не становили б загрози ні для людей, 

ні для навколишнього середовища. У той же час як виробничі потужності, 

так і продукти і, зокрема, дані та інформація, які вони містять, повинні бути 

захищені від несанкціонованого використання і несанкціонованого доступу. 

Це зумовить потребу, наприклад, у розгортанні інтегрованих архітектур 

безпеки і захисту, унікальних ідентифікаторів разом з відповідними 

поліпшеннями у навчанні і безперервному професійному розвитку. 

5. Організація роботи та проектування. На розумних заводах роль 

персоналу істотно зміниться. Все більше орієнтоване на режим реального 

часу управління вимагатиме трансформації персоналу, робочих процесів та 

робочого середовища. Впровадження соціально-технічного підходу до 

організації роботи надає працівникам можливість взяти на себе більшу 

відповідальність і поліпшити свій особистий розвиток. Для того, щоб це 

стало можливим, необхідно буде розгорнути проект спільної роботи і 

навчання протягом усього життя і запустити типові навчальні проекти. 

6. Навчання і безперервний професійний розвиток. Індустрія 4.0 

радикально змінить робочі місця і профілі компетенції робітників. Тому 

необхідно буде впровадити відповідні стратегії навчання і організувати 

роботу таким чином, щоб сприяти безперервному навчанню. Для досягнення 
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цієї мети слід заохочувати типові проекти і «мережеві проекти найкращої 

практики», а також слід вивчати методи цифрового навчання. 

7. Нормативна база. Для того, щоб нові виробничі процеси і 

горизонтальні бізнес-мережі, що реалізуються відповідно до вимог Industrie 

4.0, відповідали закону, існуюче законодавство необхідно буде адаптувати з 

урахуванням особливостей нових інновацій. Правові проблеми, які належить 

вирішити, включають захист корпоративних даних, питання 

відповідальності, обробку персональних даних і торгові обмеження. Це 

вимагає не тільки удосконалення законодавства, а й використання інших 

видів регулювання від імені бізнесу – існує широкий спектр відповідних 

інструментів, включаючи керівні принципи, типові контракти і угоди про 

компанії або ініціативи з саморегулювання, наприклад, такі як аудити. 

8. Ефективність ресурсів. Крім високих витрат, споживання обробної 

промисловості великої кількості сировини і енергії також викликає ряд загроз 

для навколишнього середовища і безпеки поставок. Industrie 4.0 забезпечить 

виграш в продуктивності і ефективності використання ресурсів. Необхідно 

буде розрахувати компроміси між додатковими ресурсами, які необхідно 

буде інвестувати в інтелектуальні заводи, і потенційної економії. 

Очікується, що багато країн, виходячи з інстинкту самозбереження, в 

найближчому майбутньому візьмуть приклад Німеччини та розроблять свої 

національні плани «Індустрії 4.0». 

 

1.2.2.2. Розумний завод 

Генеральний директор сектора промисловості Siemens Хельмут Людвіг, 

вважає, що «розумний завод» це не що інше, як зсув парадигми в галузі: 

реальний світ виробництва сходиться з цифровим виробничим світом, щоб 
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організації могли планувати і проектувати весь життєвий цикл продуктів і 

виробничих об'єктів44. 

Терміни «розумний завод» («Smart Factory», «Intelligent Factory»), 

«розумне виробництво» ( «Smart Manufacturing») або «завод майбутнього» 

(«Factory of the Future») відносяться до промислового виробництва з 

широким використанням технологій ІР. Деякі асоціюють ці слова із 

заводами, в яких автоматизовано виробничі процеси. Безсумнівно, це так, для 

автоматизації вважається прогресом, якщо відбувається збільшення 

функціональності в автоматизованому виробничому процесі. При цьому 

особливо цінується та нова функціональність, яка в свою чергу генерує 

додаткову вартість. Але природні обмеження обчислювальних і апаратних 

ресурсів до останнього часу завжди накладали обмеження на можливості 

автоматизації по збільшенню функціональності виробництв. 

Використання технологій ІР в переважній більшості випадків зняло ці 

обмеження, більш того було привнесене абсолютно новий фантастичний 

потенціал розвитку, пов'язаний з появою можливості приймати рішення в 

автоматичний або автоматизований спосіб на основі великої кількості даних 

не тільки в довгострокових подіях, а й в динамічних, швидкісних виробничих 

процесах в режимі реального часу, проектувати продукти і вироби практично 

без обмежень на складність технологічних процесів, які теж могли бути 

реалізовані на основі використання технологій штучного інтелекту. 

Експерти в якості основних характеристик «розумного заводу» 

виділяють такі45: виробництво з одного боку стане таким, що «самостійно» 

приймає рішення, є більш інтелектуальним, самоналагоджувальним, гнучким 

і динамічним, а з іншого – менш ресурсно- і енерго- витратним, менш 

залежним від персоналу і менш ризикованим. 
                                           

44 T Hessman, 'The Dawn of the Smart Factory' (Industry Week, 14 Feb 2013) 
<http://www.industryweek.com/technology/dawn-smart-factory> дата звернення 5 червня 2018. 

45 A Dreher, 'The Smart Factory of the Future' (BELDEN, 28 January 2015) 
<http://www.belden.com/blog/industrialethernet/The-Smart-Factory-of-the-Future-Part-1.cfm> дата звернення 5 
червня 2018. 
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Насправді доцільно відзначити, що найдивовижнішим і цінним 

перетворенням, яке технології ІР привносять в промисловість, – перехід від 

жорсткої, фіксованої, статичної структури виробництва до гнучкої мережевої 

структури, яка дозволяє динамічно конфігурувати виробничі потужності за 

рахунок додавання і виключення складових елементів в транскордонному 

режимі. Або іншими словами завод в сенсі ІР – це структура виробничих 

потужностей, яка  динамічно змінюється відповідно до динамічно 

поставлених цілей виробництва конкретних продуктів або виробів, 

інваріантна від їх територіального розташування і національної 

приналежності. 

На основі цього, можна запропонувати наступне визначення: розумний 

завод – це взаємопов'язана структура окремих елементів виробничого 

процесу, що динамічно змінюється відповідно до динамічно поставлених 

цілей виробництва конкретних продуктів або виробів, інваріантна до 

територіального розташування і національної приналежності цих елементів, 

функціонування якої і прийняття рішень в якій базується на використанні 

технологій ІР. 

В останні кілька років з'явилося багато публікацій, присвячених 

питанням розумних заводів або розумних виробництв. На основі їх аналізу 

наведемо узагальнену характеристику і короткий опис уявлення про сутність 

та зміст розумних заводів46. 

 Виробничі процеси будуть організовані інакше: цілі виробничі ланцюги 

– від постачальників і логістики до управління життєвим циклом продукту 

будуть тісно пов'язані незважаючи на корпоративні кордони. Окремі етапи 

виробництва як внутрішні, так і ті, що належать іншим корпораціям будуть 

легко підключатися к виробничим ланцюгам і виключатися від них. Такі 

розумні заводи створюють умови для легкої транскордонної вертикальної 

                                           
46 ibid 
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інтеграції виробництв, а, особливо, горизонтальної. Комплексні виробничі 

процеси розумних заводів будуть включати: 

– заводське і виробниче планування; 

– проектування і розробку продуктів, що виробляються або виробів; 

– організацію внутрішньої і зовнішньої динамічної логістики; 

– планування ресурсів підприємства (ERP); 

– виробничі системи (manufacturing execution systems, MES) 

– технології управління; 

– систему датчиків і виконавчих механізмів в місці використання 

продуктів, що випускаються і виробів. 

Технології ПІР повинні підтримуватиметься такими системами 

електронних комунікацій (мережі Інтернет), які дозволять: 

– передачу великих обсягів даних в режимі реального часу і з 

мінімальною затримкою; 

– забезпечити високу якість функціонування: безперервність 

комунікацій, стійкість, надійність і резервування; 

– надійне комунікаційне з'єднання великої кількості окремих пристроїв 

з підтримкою найвищих стандартів безпеки даних; 

– використання бездротових технологій як на заводі, так і при 

віддаленому підключення продуктів або виробів; 

– використання більш енергозберігаючих технологій. 

Все це дає можливості ПІР не тільки покращувати зв'язок між машинами 

і людьми, а й полегшує наступну хвилю додаткових бізнес-сервісів з 

доданою вартістю47. Тут же Г. Конарі зауважує, що існує статистика про те, 

що за 10-годинну зміну робітник витрачає всього 2,5 години на продуктивну 

роботу – роботу, яка підвищує цінність бізнесу, а решту часу займає пошук 

                                           
47 G Conary, 'The Next Wave of IIoT-Related Business Improvements' (BELDEN, 22 March 2017) 

<http://www.belden.com/blog/industrialethernet/the-next-wave-of-iiot-related-business-improvements.cfm> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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інформації, зв'язок з центральним офісом, обслуговування техніки, а також 

робота з адміністратором і різні інші завдання, не пов'язані з додаванням 

вартості. Це дуже цікава цифра, тому що це означає, що робітник активним є 

тільки протягом 25% свого часу! Промисловий ІР дозволяє різко, в рази 

скоротити непродуктивні витрати ресурсів, в тому числі, тимчасових. 

 Якщо все це підсумувати, то можна з упевненістю сказати, що 

основним драйвером широкого застосування технологій ІР в промисловості є 

прогностичне обслуговування і дистанційне керування активами, що може 

зменшити витрати як виробництва, так і експлуатації, які мають місце через 

несправностів роботі обладнання або із-за непередбаченого простою 

обладнання48. 

 

1.2.2.3. Інтернет речей і нафтогазовидобувна промисловість 

В останні 5-7 років в нафтогазовидобувній промисловості відбулися 

істотні зміни: впровадження прогресивних технологій видобутку нафти і газу 

– збільшення обсягів видобутку – перевищення обсягів пропозицій над 

попитом – значне зниження доходів. Звичайно, свою роль при цьому відіграв 

активний розвиток альтернативних джерел енергії та енергозбереження. 

Вирішення проблеми зниження цін на нафту вимагає більш ніж фінансових 

коригувань – це вимагає радикальної зміни підходу галузі до технологій: від 

використання операційних технологій для пошуку і використання складних 

ресурсів, використання інформації про технології, щоб зробити видобуток 

вуглеводнів і кожний наступний етап до продажу більш ефективним і навіть 

таким, що приносить дохід, тому в галузі інтенсивно ведуться пошуки 

можливостей зниження собівартості видобутку нафти і газу49. 

                                           
48 Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services (World Economic 

Forum 2015) 39. <http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 

49 A Slaughter, G Bean, A Mittal, 'Connected barrels: Transforming oil and gas strategies with the Internet of 
Things' (Deloitte, 14 August 2015) <https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/internet-of-things/iot-in-oil-and-
gas-industry.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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Одним з напрямків таких пошуків є впровадження технологій ІР, чому 

останнім часом присвячено досить багато досліджень. В одному з таких 

досліджень зроблені такі ключові висновки50: 

– згідно з даними опитування Microsoft і Accenture, 62% керівників 

нафтових і газових компаній зробили заяву, що в найближчі три-п'ять років 

будуть більше інвестувати в цифрові технології; 

– нафтові та газові компанії будуть використовувати технології IoT і 

пов'язані з ними аналітичні матеріали для вивчення землі з метою визначення 

нових потенційних місць буріння і видобутку нафти. На думку Microsoft і 

Accenture, серед керівників нафтогазової галузі 89% вважають, що вони 

можуть використовувати аналітику для поліпшення ділової практики; 

– кількість сенсорів, які використовуються на нафтовидобувних 

ділянках – зокрема, в свердловинах, буде збільшуватися з щорічним темпом 

зростання 70%. В першу чергу це будуть датчики, підключені до Інтернету і 

такі, що використовуються для надання різних даних про ділянки видобутку; 

– згідно з дослідженням Cisco, за умови повномасштабного 

використання технологій IoT, нафтогазова компанія з річним доходом в 

розмірі 50 мільярдів доларів може збільшити свій прибуток майже на 1 

мільярд доларів. 

Виробники разом з дослідницькими інститутами і державними 

установами, тестують безліч неінвазійних тривимірних (3D) технологій 

візуалізації, таких як 3D-інструментарій, що  вперше розроблені для 

стоматологічної промисловості, які точно визначають і вимірюють вм'ятини, 

тріщини і корозію на зовнішній поверхні трубопроводів. Створена система 

                                           
50 J Greenough,  The IoT In The Upstream Oil And Gas Industry Report: Companies are looking to the become 

more operationally efficient.(Business Insider 2015) <http://www.businessinsider.com/the-iot-in-the-upstream-oil-
and-gas-industry-report-companies-are-looking-to-the-iot-to-become-more-operationally-efficient-2015-11> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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автоматично збирає дані, щоб зробити оцінку протягом декількох хвилин, 

допомагаючи інженерам негайно скласти план коригувальних дій51. 

На думку учасників обговорення, технології ІР в нафтогазовій галузі 

можуть успішно застосовуватися для52: 

– дистанційного моніторингу в місцях видобутку і на переробних 

заводах; 

– дистанційних систем діагностики технічного стану різноманітного 

обладнання та проведення своєчасного ремонту, особливо це актуально для 

важкодоступних або технологічно небезпечних об'єктів; 

– збору, накопичення, зберігання та складної математичної обробки 

великих масивів різнорідних даних; 

– постійного моніторингу за станом і місцем розташування всіх (будь-

яких) активів у галузі: запасів нафти і газу в місцях видобутку і в сховищах, 

запасів обладнання і ремонтних комплектів, температурою і наявністю 

витоків, в процесі логістичних операцій. 

Інтернет речей привносить в нафтогазову галузь можливість 

розпізнавання, комунікації та аналітики, що дозволяє управляти своїми 

активами, ланцюгами поставок або відносинами зі споживачами, тому що 

технології IoT створюють абсолютно новий актив: великі масиви інформації 

(даних) про всі елементи і процеси цього бізнесу так необхідні для прийняття 

оптимальних рішень53. 

Технології ІР, а саме, повністю автоматизовані бурові установки 

вирішують проблему з гострим дефіцитом кваліфікованої робочої сили, який 

                                           
51 A Slaughter, G Bean, A Mittal, 'Connected barrels: Transforming oil and gas strategies with the Internet of 

Things' (Deloitte Insights, 14 August 2015) <https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/internet-of-things/iot-in-
oil-and-gas-industry.html> дата звернення 5 червня 2018. 

52 'How the Internet of Things (IoT) Is Changing the Oil & Gas Industry' (American Engineering Trusted 

Worldwide, 12 December 2016) <http://www.cpvmfg.com/blog/how-internet-of-things-is-changing-oil-and-gas-
industry/> дата звернення 5 червня 2018. 

53 A Slaughter, G Bean, A Mittal, 'Connected barrels: Transforming oil and gas strategies with the Internet of 
Things' (Deloitte Insights, 14 August 2015) <https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/internet-of-things/iot-in-
oil-and-gas-industry.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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має місце в період різкого збільшення кількості бурових установок54. Однак, 

як вважає Т. Джейкобс автор цієї статті, галузь все ще перебуває далеко від 

впровадження повністю автономних бурових установок, поки ще більшість 

проектованих бурових установок позиціонуються як напівавтономні. Для 

забезпечення автономності ще належить зробити вибір з декількох 

альтернатив: доцільність інвестування в сумісні системи або власні; відкрите 

програмне забезпечення або програмування чорного ящика; низькошвидкісна 

передача даних з використанням бурового розчину або високошвидкісна з 

використанням дротяного кабелю; модернізувати або почати проектування 

спеціальних автоматизованих установок. 

 

1.2.2.4. Роботи 

Важливу роль в просуванні технологій ПІР гратимуть роботи як 

кінцевий елемент певних ланок виробничого процесу. При цьому мова йде, 

перш за все, про інтелектуальних роботів або, в більшості випадків, про 

інтелектуальні роботизовані системи. 

Міжнародна федерація робототехніки прогнозує, що до 2018 року на 

виробництвах по всьому світі буде використано близько 1,3 мільйона 

промислових роботів, а міжнародна ринкова вартість «роботизованих» 

систем становитиме близько 32 мільярдів доларів США55. 

Існує думка, що робототехніка – це щось більше, ніж просто промислові 

роботи, оскільки спостерігається зростання в різних сегментах ширшої 

екосистеми робототехніки, включаючи персональних роботів, але ясно, що 

роботи на промислових ринках є сегмент автоматизації56. 

                                           
54 T Jacobs, 'These Are the Forks in the Road to Drilling Automation' (JPT Digital Editor, 23 May 2017) 

<https://spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=3002> дата звернення 5 червня 2018. 
55 D Quarta and other, 'An experimental security analysis of an industrial robot controller' (IEEE Security and 

Privacy, 22-26 May 2017) <http://robosec.org/downloads/paper-robosec-sp-2017.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

56 ‗The Internet of Robotic Things (IoRT): definition, market and examples‘ (i-SCOOP) <https://www.i-
scoop.eu/internet-of-things-guide/internet-robotic-things-iort/> дата звернення 5 червня 2018. 
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На думку А. Рахмана, робот – це механічний або віртуальний штучний 

агент, зазвичай це електромеханічний апарат, керований комп'ютерною 

програмою або електронною схемою, і, отже, це різновид вбудованої 

системи57. 

У дослідження ABI Research пропонується концепція Інтернету Robotic 

Things (IoRT), відповідно до якої інтелектуальні пристрої можуть 

відстежувати події, інтегрувати дані датчиків з різних джерел, 

використовувати локальний і розподілений «інтелект» для визначення 

найкращої дії, а потім здійснювати управління об'єктами у фізичному світі 

або впливати на них і, навіть, фізично переміщатися по цьому світу58. 

Під інтелектуальними роботизованими системами або комплексами 

ІР будемо розуміти – автоматизовані системи або комплекси ІР, що мають в 

своєму складі роботизовані робочі механізми, які використовують 

обчислювальні ресурси і програми штучного інтелекту достатні для 

автоматичного розпізнавання змін навколишнього середовища, навчання, 

прийняття рішень, здійснення механічних або інтелектуальних дій з 

конкретними фізичними об'єктами або даними відповідно до поставленої 

мети. 

Все більше і більше машинобудівників використовують переваги ПІР і 

інтелектуальних роботів, тобто фактично впроваджують Інтернет 

роботизованих речей (РІВ, IoRT), що приносить їм величезні вигоди, 

пов'язані з економією і часом59. Крім того, використання інтелектуальних 

роботів в виробничих процесах дозволяє створити умови для забезпечення60: 

                                           
57 А Rehman, ‗Internet of Robotic Things (IoRT) in Internet of Things (IoT)‘ (LinkedIn, 8 September 2016) 

<https://www.linkedin.com/pulse/internet-robotic-things-irt-thingsiot-abdullah-rehman> дата звернення 5 червня 
2018. 

58 ‗The Internet of Robotic Things‘ (ABI Research, 3 September 2014) <https://www.abiresearch.com/market-
research/product/1019712-the-internet-of-robotic-things/> дата звернення 5 червня 2018.  

59 ‗The IIoT and Machine Building: A Case Study from the Textile Industry‘ (BELDEN, 07 December 2016) 
<http://www.belden.com/blog/industrialethernet/the-iiot-and-machine-building-a-case-study-from-the-textile-
industry.cfm> дата звернення 5 червня 2018. 

60 ibid. 
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– економії виробничих площ, тому що, наприклад, сектор 

машинобудування постійно стикається з серйозними просторовими 

обмеженнями; 

– підвищеної гнучкості та адаптивності. Стає можливим ефективно 

реалізувати концепцію гнучкого виробництва, яке можна динамічно збирати 

з окремих елементів-роботів як конструктор, при цьому не маючи проблем з 

їх просторовим переміщенням, що істотно полегшують інженерам усунення 

проблем переналаштуванням технологічних процесів, зі зміною виробничого 

процесу у цілому в зв'язку з швидко мінливими умовами експлуатації, 

виробництва і попиту на продукти та вироби; 

– зменшення відбраковування товарів і виробів через їхню 

невідповідність технічним вимоги внаслідок допущення помилок при 

реалізації технологічних процесів; 

– можливості витримувати суворі умови експлуатації за рахунок 

виключення необхідності присутності людини-оператора; 

– нижчою собівартістю продуктів, що виробляються, і виробів за 

рахунок підвищення коефіцієнта корисного використання обладнання і 

зменшення помилок у процесі прийняття рішень. 

Роботи широко використовуються не тільки в промисловості, а й у 

інших сегментах людської діяльності – медицині, ритейлі, побуті, сільському 

господарстві, транспорті тощо. 

У своїй доповіді І. Плауска і Р. Дамашевічюс представили своє бачення 

освітніх роботів як інтелектуальних мобільних компонентів Інтернет-речей. 

Це роботи, які: здатні навчати і навчатися, спілкуватися; мають 

обчислювальні ресурси, датчики і виконавчі механізми для сприйняття і 

зміни їх фізичного контексту, дозволяють візуалізацію знаннь за допомогою 

явних дій і поведінки61. 

                                           
61 I Plauska, R Damaševičius, ‗Educational Robots for Internet-of-Things Supported Collaborative Learning: In: 

G Dregvaite, R Damasevicius R (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2014. Communications in 
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У прогнозі IDC FutureScape: Worldwide Manufacturing 2017 Prediction 

передбачається, що62: 

– до кінця 2020 року 50% виробників будуть отримувати бізнес-

цінність від інтеграції ланцюга поставок, роботи заводу і управління 

життєвим циклом продуктів і послуг; 

– до 2020 року 60% працівників на заводах працюватимуть разом з 

такими технологіями, як робототехніка, 3D-друк, AI і AR / VR; 

– до 2019 року 35% великих світових виробників з інтелектуальними 

виробничими ініціативами інтегрують системи ІТ і ОТ для досягнення 

переваг в ефективності й часі відгуку. 

 

1.2.2.5. Інтернет речей і текстильна промисловість 

Цікавий аналіз взаємозв'язку ІР і текстильної промисловості надав А. 

Канунго. У своїй статті «IoT по-новому визначає життєвий цикл текстилю»63 

він повідомляє, що за даними Міністерства текстильної промисловості, 

текстильна промисловість є однією з найбільших галузей промисловості 

Індії, яка вносить 14% у промислове виробництво, 4% у ВВП країни і 17% 

експортних надходжень країни. В останні роки IoT (Internet of Things) 

вносить революційні зміни в життєвий цикл текстилю, який зазвичай 

складається з наступних етапів: 

– виробництво сільськогосподарської / сировинної продукції 

(рослинництва); 

– джіннінг: механічне розділення бавовни-сирцю на бавовну і насіння; 

– спінінг: механічне виробництво пряжі; 

– ткацтво: перетворення бавовняної пряжі в тканинний матеріал; 
                                                                                                                                        

Computer and Information Science (2014) [465] <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11958-
8_28> дата звернення 5 червня 2018. 

62 K Knickle, '10 Predictions for the Manufacturing Industry – IDC FutureScape' (Idc Community, 29 November 
2016) <https://idc-community.com/manufacturing/manufacturing-value-
chain/10_predictions_for_the_manufacturing_industry__idc_futurescape> дата звернення 5 червня 2018. 

63 A Kanungo, 'IoT redefines textile life cycle' (Alten CalsoftLabs, 5 August 2016) 
<https://www.altencalsoftlabs.com/blog/2016/08/iot-redefines-textile-life-cycle/> дата звернення 5 червня 2018. 
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– обробка: хімічна і механічна обробка тканого матеріалу з отриманням 

пофарбованої і набивної тканини; 

– пошиття: пошив готових виробів з обробленої тканини; 

– поширення / роздрібна торгівля: зшитий одяг готовий до продажу; 

– використання / споживання: покупка і використання клієнтом 

готового одягу. 

У всіх країнах експерти приходять до висновку про те, що для 

підвищення рентабельності та динамічності текстильного виробництва 

необхідно реалізувати наскрізну автоматизацію всього життєвого циклу 

текстилю від виробництва і зберігання до маркетингу. 

Найбільш підходящі можливості для цього мають технології ІР або 

технології «Індустрії 4.0», але при цьому необхідно врахувати наступне: 

комплексне рішення IoT для зміни життєвого циклу текстилю зажадає 

великих накладних витрат на підключення та забезпечення великої 

пропускної спроможності Ethernet при підключенні ткацьких машин, на 

адміністрування і управління об'ємними структурованими і 

неструктурованими даними, забезпечення сумісності ERP і систем 

адміністрування, управління та менеджменту з платформою управління 

сервісами IoT64. 

На думку експертів, завдяки досягненням в області прогностичної 

аналітики, IoT, штучного інтелекту і ERP, у текстильних гравців є виняткова 

можливість домогтися лідерства у галузі 4.0 і забезпечити автоматизований 

контроль за процесом виготовлення текстилю від проектування і забарвлення 

до виробництва волокна, створення тканини, пошиття та доставки готової 

продукції до споживача65. Крім того, можна продовжити перерахування і 

додати логістику, таргетовану рекламу, постійний моніторинг стану ткацьких 

верстатів і багато іншого. 

                                           
64 ibid. 
65 ibid. 
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При цьому необхідно досить виважено і вивірено підходити до 

впровадження технологій ІР в текстильну промисловість. Текстильна 

промисловість повинна усвідомлювати нові проблеми і реагувати розумними 

діями з метою зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності 

виробництва, сприяння промисловому зростанню, зміни структури робочої 

сили і, в кінцевому рахунку, зміни конкурентоспроможності компанії і 

регіону, але слід проявляти обережність при оновленні текстилю 4.0, і , перш 

за все, необхідно визначити галузевий стандарт і його реалізацію66. 

 

1.2.2.6. Післяпродажний сервіс та Інтернет речей 

Великою проблемою для користувачів промисловою продукцією є 

своєчасне виявлення несправності і отримання консультацій щодо їх 

усунення, особливо, коли мова йде про пристрої або вироби, що працюють в 

безперервному технологічному циклі. Але, це також є важливим і для 

індивідуальних користувачів складної побутової, сільськогосподарської, 

будівельної та автомобільної техніки. 

Несподівано, але ми можемо побачити аналогію з основною проблемою 

системи охорони здоров'я – як перейти від системи лікування хворих до 

системи попередження виникнення захворювань. І рішення в даному випадку 

є аналогічним – постійна або безперервна дистанційна діагностика 

технічного стану пристроїв або виробів. 

Наприклад, моніторинг електричних двигунів. Перегрітий електричний 

двигун посилає за допомогою мережі Інтернет дані про збільшення власної 

температури, щоб попередити обслуговуючий персонал. Своєчасна зупинка 

такого двигуна дозволяє уникнути виходу його з ладу через загоряння. Ці 

дані також можуть бути відправлені виробникові двигуна, який може 

                                           
66 Z Chen, M Xing, 'Upgrading of textile manufacturing based on Industry 4.0.' (5th International Conference on 

Advanced Design and Manufacturing Engineering, 2015) <http://www.atlantis-
press.com/php/download_paper.php?id=25840478> дата звернення 5 червня 2018. 
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контролювати працездатність двигунів в самих різних галузях промисловості 

і видавати тим, хто їх експлуатує відповідні рекомендації у режимі реального 

часу. Виробник може надсилати попередження або повідомлення  

працівникам, які займаються обслуговуванням, з рекомендаціями щодо змін 

у роботі, наприклад, щодо регулювання напруги, робочої швидкості двигуна 

або скорочення інтервалів технічного обслуговування67. 

Ще більш ефективною є дистанційна діагностика автомобілів, які 

нараховують десятки функціонуючих систем, взаємопов‘язаних одна з 

одною. Своєчасне визначення критичного стану однієї з них або, що ще 

більш важливо, початок наближення до такого критичного стану дозволить 

уникнути аварійних ситуацій. Не потребує особливої аргументації 

доцільність такого підходу і щодо літаків. 

Звичайно, такий підхід призведе до витрат на використання 

різноманітних датчиків, але з'явилася можливість збору даних про 

продуктивність продукту і його технічний стан у режимі реального часу і 

призведе до скорочення часу, необхідного для ручної діагностики та 

рекомендації дій68, можливості попередження виходу з ладу пристроїв або 

виробів, що значно зменшить фінансові, тимчасові, людські та організаційні 

ресурси, необхідні для проведення відновлювальних робіт. 

З іншого боку, накопичення великого масиву даних про тонкощі 

процесу експлуатації істотно спростить і підвищить ефективність і швидкість 

процесу удосконалення різних технічних пристроїв або виробів. 

 

 

                                           
67 J Anderton, 'How the Internet of Things Can Change the World of Manufacturing?' (Engineering, 05 June 

2015) <http://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/10225/How-the-Internet-of-Things-Can-
Change-the-World-of-Manufacturing.aspx?e_src=relart> дата звернення 5 червня 2018. 

68 M Alba, 'How the Internet of Things is Changing Product Lifecycle Management?' (Engineering, 15 May 
2017) <http://www.engineering.com/IOT/ArticleID/14916/How-the-Internet-of-Things-is-Changing-Product-
Lifecycle-Management.aspx?e_src=relart> дата звернення 5 червня 2018. 
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1.2.3. Інтернет речей і енергетика 

 

1.2.3.1. Електроенергетика 

Серед системних проблем енергетики в будь-якій країні: невисока 

керованість навантаженням; хаотичність і неузгодженість реалізації 

ремонтних програм; розрізненість інформаційних систем підприємств 

енергетики; відсутність інтеграції АСУ ТП підприємств і систем управління 

виробничими активами (СУВУ); низька уніфікація життєвого циклу 

обладнання тощо69 70. 

Тому в світі давно шукали можливості і способи оптимізації як 

виробництва електроенергії, так і її споживання. В останні роки таку 

оптимізацію все більше пов'язують з реалізацією концепції Smart Grid 

(розумні мережі, смарт мережі, інтелектуальні мережі), яка в свою чергу є 

окремим випадком концепції Інтернету речей. 

Термін «Smart Grid» вперше згадується в роботі Майкла Берра «Вимоги 

до надійності будуть управляти інвестиціями в автоматизацію»71, який 

заявив, що проблеми енергетики можуть бути мінімізовані за рахунок нових 

способів її передачі і системам управління мережею електроенергетики, які 

формують такі переваги: 

– цифрове управління в режимі реального часу замінить існуюче 

електронне комутаційне управління мережею електроенергетики, що 

дозволить швидше і більш плавно керувати мережею; 

– об'єднання енергосистеми з мережами телекомунікацій створить 

«динамічну інтерактивну систему енергопостачання», яка буде підтримувати 

обмін інформацією і міццю в режимі реального часу; 
                                           

69 'Итернет вещей в энергетике России' (RUAut, 19 Октября 2016) 
<http://ruaut.ru/content/novosti/proizvoditelej/internet-veshchey-v-energetike-rossii.html> дата звернення 5 
червня 2018. 

70 'Энергетический кризис и Интернет вещей (IoT)' (Украинские Оптические Системы) 

<https://uos.net.ua/articles/energeticheskij-krizis-i-internet-vecshej-iot/> дата звернення 5 червня 2018. 
71 M Burr, 'Reliability demands drive automation investments' (2003) 1 Fortnightly Magazine 

<http://www.fortnightly.com/fortnightly/2003/11/technology-corridor> дата звернення 5 червня 2018. 
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– заміна старої вимірювальної системи на систему, що працює в 

режимі реального часу, двостороння інформаційна система енергії дозволила 

інтерактивно використовувати інформацію про ціни, ринкові дані та рішення 

покупця; 

– можливість оперативного підключення джерел розподіленої генерації 

дозволить підвищити надійність і пропускну здатність всієї системи 

електроенергетики; 

– технологічні досягнення підвищили б ефективність використання 

кінцевих пристроїв і поліпшили б здатність утиліт управляти цими 

пристроями. 

Всі ці переваги стають реальністю практично через 15 років після цих 

висловлювань завдяки настанню технологічної зрілості Інтернету речей та 

енергетичних систем. 

Поширеність і відносна дешевизна технологій Інтернет речей 

призводить власне до зміни парадигми електроенергетики. Сьогодні ми 

бачимо, як в світі народжується розподілена, розосереджена альтернативна 

генерація, яка по суті, замінює собою традиційну енергетику з її великими 

енергетичними станціями, великими лініями електропередачи, з різними 

каналами потужності, але односпрямованим потоками від великої станції до 

споживача. Інфраструктура стає набагато більш гнучкою, змінюючи 

енергетику на наших очах72. 

У 2017 році компанія «Укренерго», що управляє вітчизняною 

енергосистемою, залучає $ 49 млн. кредитних коштів у Світовому банку для 

купівлі обладнання під створення Smart Grid, що представляють собою 

комплекс програмно-апаратних засобів, які дозволяють оперативно 

змінювати характеристики електромережі. За даними «Укренерго», нове 

обладнання буде встановлено на підстанціях (ключових вузлах мережі) і 

                                           
72 'Интернет вещей меняет энергетику' (Центр энергетической экспертизы, 18 января 2016) 

<http://www.csr-nw.ru/csr_news/iot_changes_energy_sector/> дата звернення 5 червня 2018. 
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дозволить приймати електроенергію від вітрових і сонячних електростанцій. 

Цей проект, за заявою керівництва компанії, нарешті ліквідує одну з 

основних проблем альтернативної енергетики в Україні – складність 

підключення нових об'єктів до мережі, що дозволить безперешкодно 

нарощувати частку "зеленої" електроенергії в загальному балансі73. 

Головна ідея смарт-мереж полягає в підключенні електричних 

генераторів і споживачів до однієї великої мережі, таким чином, що її можна 

буде контролювати більш ефективно і надійно. Управління навантаженням 

грає велику роль в регулюванні, генеруванні та споживанні електроенергії і 

дозволяє включити більше поновлюваних джерел енергії в систему. Чим 

більше поновлюваних джерел енергії в мережі, тим краще: їх різні витрати 

роблять їх більш дешевими, і вони виділяють менше вуглекислого газу. 

Інтелектуальні мережі, з'єднані між собою через IoT, можуть допомогти 

вплинути на рівень попиту на енергію. Інтернет речей є невід'ємною 

складовою інтелектуальних енергетичних мереж, що дозволяє більш 

ефективно управляти електрикою, економити ресурси і використовувати 

більше поновлюваних джерел енергії74. 

Уже зараз використовується велика кількість датчиків на вітряки і 

поліпшується якість обробки одержуваної з них інформації; сенсори на нових 

турбінах збирають в три - п'ять разів більше корисної інформації, ніж раніше; 

збирається інформація про роботу трансформаторів, запобігаючи їх виходу з 

ладу і аварії на мережах; аналізуються такі показники, як температура масла, 

рівень навантаження, час охолодження і навантаження вентиляторів, що дає 

можливість мати реальну картину потреби в профілактиці і ремонтах 

важливого обладнання; інші сенсори, що збирають дані, і пристрої 

дозволяють управляти споживанням енергії, скорочуючи витрати споживачів 
                                           

73 М Дикаленко, 'Альтернативная энергетика, китайцы и IT сдвинут на шаг вперед отечественный 
энергетический сектор уже в 2017 году' (Business-journal, 19 декабря 2016) <https://business-
journal.com.ua/spetsproekty/item/252-razvyazat-energouzel> дата звернення 5 червня 2018. 

74 'Энергетический кризис и Интернет вещей (IoT)' (UOS, 09.03.2016) 
<https://uos.net.ua/articles/energeticheskij-krizis-i-internet-vecshej-iot/> дата звернення 5 червня 2018. 
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і оптимізуючи навантаження на мережі, що, відповідно, відбивається на 

тарифах і на витратах кінцевих споживачів. 

Таким чином, модернізована мережа електроенергетики, що має 

можливість двонаправленого руху енергії, міжстанційні комунікації, кібер- і 

фізичний захист, автономне виявлення несправності, самовідновлення та 

інтеграція зелених енергоресурсів для підвищення енергоефективності, 

якості, надійності та безпеки системи, розглядаються як Smart Grid, 

активізація існуючої енергосистеми через перехід парадигми від традиційної 

енергосистеми до Smart Grid неминуча75. 

 

1.2.3.2. Газо- і нафтовидобувна промисловість 

Колишня технологія видобутку газу і нафти мала дуже трудомісткий 

механізм пошуку промислових родовищ. Необхідно було пробурити десятки, 

а іноді й сотні свердловин для того, щоб визначити поля промислового 

видобутку корисних копалин. 

Передбачається, що застосування технологій ІР докорінно змінить 

ситуацію. У момент буріння свердловини сенсор, який знаходиться під 

землею на глибині кілька кілометрів, буде фіксувати десятки параметрів 

пласта, а потім передавати їх нагору. Тут же ці дані за звичайним Інтернет-

каналом надходять до фахівця, який аналізує їх за допомогою спеціального 

софта і вирішує, по якій траєкторії бурити далі. І такі дані з декількох 

свердловин утворюють великий обсяг, який необхідно аналізувати. На основі 

аналізу великих даних фахівець будує математичну модель, за допомогою 

якої стає можливим прогнозувати, скільки нафти або газу можна добути з 

                                           
75 M Sarwar, B Asad, 'A Review on Future Power Systems. Technologies and Research for Smart Grids' 

(Conference: International Conference on Emerging Technologies (ICET), At Islamabad, October 2016) 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/7813247/metrics> дата звернення 5 червня 2018. 
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майбутньої свердловини, визначити тривалість її продуктивного життя, 

уточнюють інші характеристики76. 

Отримана в результаті модель буде життєздатна десятиліття, з її 

допомогою можна буде прорахувати вартість будівництва конкретної 

свердловини, скільки вуглеводнів вона дасть за весь період експлуатації 

тощо. В результаті, економіка проектів в нафтогазовій галузі разюче 

змінилася. Вартість одного пілотного стовбура – мінімум $ 1 млн. Раніше, 

щоб оцінити свердловину, таких стовбурів доводилося бурити десятки. Зараз 

досить пробурити один, заміряти обсяг видобутої за певний час нафти і 

побудувати математичну модель. 

Аналогічним чином, нафтогазова компанія може контролювати 

продуктивність нафтових свердловин в кінці кожного дня або тижня. Це 

дозволяє йому виявляти можливості для поліпшення (наприклад, збільшення 

рівня виробництва) і областей, що представляють потенційний інтерес. В 

кінцевому підсумку компанія може використовувати цю інформацію і 

поширювати її для польових бригад для внесення коригувань або ремонту. 

Результатом є скорочення простоїв і збільшення обсягів виробництва. За 

оцінками компанії, вона втрачає 500 доларів за кожну годину, коли одна 

нафтова свердловина не працює. Після аналізу початкових впливів 

розгортання датчиків організація підрахувала, що більш швидкий ремонт 

нафтових свердловин економить близько 145 000 доларів США в місяць у 

випадку попередження витрат на полі77. 

Крім того, використання технологій обробки великих дозволяє 

управляти рівнем видобутку зі свердловин прогнозуючи зміну споживання 

газу в тих чи інших регіонах планети, пов'язане, наприклад, з майбутніми 

змінами погоди. Якщо підвищеного попиту немає, то технології ІР дозволять 
                                           

76 С Стишенко, 'Как интернет вещей сделает нефть и газ ещѐ дешевле' (СЕКРЕТ ФИРМЫ, 29 сентября 
2016) <https://secretmag.ru/opinions/sergej-stishenko.htm> дата звернення 5 червня 2018. 

77 А Bolen, '3 Internet of Things examples from 3 industries' (SAS) 
<https://www.sas.com/en_us/insights/articles/big-data/3-internet-of-things-examples.html> дата звернення 5 
червня 2018. 
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зайвий газ закачати в газові сховища. В результаті, виробник економить 

десятки мільйонів доларів на логістиці і зберіганні і гарантує відсутність 

дефіциту газу у споживачів78. 

Використання роботизованих бурових установок, які зроблять 

видобуток нафти і газу більш рентабельною і дозволять різко збільшити 

відсоток вилучення вуглеводів з родовищ. 

 

1.2.4. Інтернет речей і сільське господарство  

Існують різні експертні оцінки: очікується, що до 2025 року світовий 

ринок прецизійного сільського господарства, що використовує технології ІР, 

буде виробляти сільськогосподарської продукції на $ 43,4 млрд.79, і також 

очікується, що ринок розумного сільського господарства зросте до $ 11,23 

млрд. до 2022 року80. 

Цікаво, що у глобальних звітах дослідники спираються на дані 

локальних інститутів. Окремі структури, що спеціалізуються на точному 

землеробстві, є в Чехії – European GNSS Agency (GSA), США – International 

Society for Precision Agriculture (ISPA), Precision Ag Institute, CropLife, 

Австралії – SPAA Precision Agriculture, Новій Зеландії – Precision Agriculture 

Association, Ізраїлі – Agricultural Research Organization81. Саме ці країни 

задають тон в аграрній галузі, на їх прикладах вчиться точному землеробству 

                                           
78 С Стишенко, 'Как интернет вещей сделает нефть и газ ещѐ дешевле' (СЕКРЕТ ФИРМЫ, 29 сентября 

2016) <https://secretmag.ru/opinions/sergej-stishenko.htm> дата звернення 5 червня 2018. 
79 Precision Agriculture Market Analysis by Component (Hardware, Software & Services), By Technology 

(Variable Rate Technology, Remote sensing, Guidance Systems), By Application, By Region, And Segment 

Forecasts, 2014 – 2025 (Research and Markets, 2017) 95. <https://www.reportlinker.com/p04717549/Precision-
Agriculture-Market-Analysis-By-Component-Hardware-Software-Services-By-Technology-Variable-Rate-
Technology-Remote-sensing-Guidance-Systems-By-Application-By-Region-And-Segment-Forecasts.html> дата 
звернення 5 червня 2018.  

80 Smart Agriculture Market by Agriculture Type (Precision Farming, Livestock Monitoring, Fish Farming, 

Smart Greenhouse), Hardware (GPS, Drones, Sensors, RFID, LED Grow Lights), Software, Services, Application, 

and Geography - Global Forecast to 2022 (Research and Markets, 2017) 212. 
<https://www.researchandmarkets.com/reports/4143579/smart-agriculture-market-by-agriculture-type#rela9> дата 
звернення 5 червня 2018. 

81 М Бровинская, 'От землекопа к smart-ферме. Как развивается рынок агротехнологий' (ЛІГА.Бизнес, 17 
Июль 2017) <http://biz.liga.net/keysy/prodovolstvie/stati/3702156-ot-zemlekopa-k-smart-ferme-kak-razvivaetsya-
rynok-agrotekhnologiy.htm> дата звернення 5 червня 2018. 
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весь світ. Необхідність розвитку сільського господарства зумовлюється 

кількома факторами82: потребою постачання для людства, чисельність якого 

постійно збільшується, продуктів харчування й сировини рослинного і 

тваринного походження; високою еластичністю попиту на продовольчі 

товари, тобто зміною обсягу їх споживання в залежності від розмірів доходу 

населення; потребою зміцнення сировинної бази промисловості. За останні 

50 років в світі попит на продукти харчування зріс у 4 рази, а до 2030 року 

підвищиться ще на 50%83. 

Вважається, що одними з основних проблем у розвитку 

агропромислового комплексу є: формування і функціонування аграрного 

ринку та його інфраструктури; організація малозатратного виробництва 

сільгосппродукції; створення ефективної маркетингової мережі просування 

сільськогосподарської продукції від виробника до споживача84. 

У дослідженні Європейського дослідницького кластера ІР відзначається, 

що велику роль у вирішенні проблем сільського господарства, переробки 

його продукції і доставки її результатів до споживача можуть зіграти 

технології ІР85. Ці технології дозволять здійснювати моніторинг і контроль 

над рослинами і тваринами протягом всього життєвого циклу від ферми до 

столу споживача. Проблема буде полягати в розробці архітектури та 

реалізації алгоритмів, які будуть підтримувати для кожного об'єкта 

оптимальне функціонування, відповідно до його місця в системі сільського 

господарства та в харчовому ланцюгу, зниження екологічних наслідків і 

економічних витрат, а також підвищення продовольчої безпеки. Набір 
                                           

82 Ю Липец, В Пуляркин, С Шлихтер, География мирового хозяйства (ВЛАДОС, 1999) 400. 
<http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=ecogeogr&author=lipetzug&book=1999> дата звернення 5 
червня 2018. 

83 'Инвестиционные возможности сельского хозяйства Украины' (MAYGER) 
<http://www.mayger.ua/ru/analitika/investitsionnye-vozmozhnosti-selskogo-hozyajstva-ukrainy/> дата звернення 5 
червня 2018. 

84 П Саблук, 'Роль и место сельского хозяйства в экономике современной Украины‘ (2010) 11 Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 65. 

85 O Vermesan, P Friess, Internet of Things: From Research and Innovation to Market Deployment (River 
Publishers 2014) 355. <http://www.internet-of-things-
research.eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2014_Ch.3_SRIA_WEB.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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технологій, що використовуються в розумному сільському господарстві, буде 

досить складним, щоб бути адекватним складності діяльності фермерів, 

виробників і інших зацікавлених сторін сільськогосподарського сектора. 

У доповіді86 про розумне сільське господарство вказується на кілька 

основних напрямків застосування технологій ІР: 

1. Управління автопарком – відстеження сільськогосподарських машин. 

2. Землеробство, великі й малі поля сільського господарства. 

3. Моніторинг тваринництва. 

4. Інфраструктурні об'єкти сільського господарства – теплиці і стайні. 

5. Рибництво. 

6. Лісове господарство. 

7. Моніторинг зберігання – ємності для води, паливні баки. 

Звичайно, це охоплює далеко не всі напрями, можливі в сільському 

господарстві. Крім того, в доповіді, в загальному йдеться про те, що 

технології ІР дозволять фермерам і виробникам покращити продуктивність і 

зменшити кількість витрат, починаючи від кількості добрив до переміщень 

сільськогосподарських машин.  

Цілком очевидним є спільне використання сільськогосподарської 

техніки як основної (тракторів і машин), так і підвісного обладнання. 

Оснащення їх відповідними сенсорами ІР, в тому числі, і для визначення їх 

місця розташування, допоможе автоматично оптимізувати робочий графік 

використання цієї техніки на різних полях різними фермерами. Це дозволить 

істотно підвищити коефіцієнт їх використання, знизити індивідуальні 

витрати на сільгосптехніку окремими фермерами за рахунок перехресного 

використання окремих її одиниць, зменшити експлуатаційні витрати і 

                                           
86 'Agriculture Embracing the IoT' (Towards Smart Farming, 2014) 

<https://www.beechamresearch.com/files/BRL Smart Farming Executive Summary.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 
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витрати на паливо. Крім того, такі технології дозволять зменшити шкідливий 

вплив сільськогосподарського виробництва на екологію. 

Обробка полів, їх полив, моніторинг за кількістю опадів і поживних 

речовин в ґрунті, станом врожаю, прийняття рішення про необхідність 

використання гербіцидів і добрив, часу початку збирання врожаю, 

планування використання сільгосптехніки з метою мінімізації її простою і 

багато іншого може здійснюватися за допомогою використання технологій ІР 

за мінімальною участю людини. 

Землеробство. Інтернет речей дозволяє займатися «точним 

землеробством»87. Точне землеробство побудовано на визначенні 

неоднорідності в межах одного поля за допомогою геолокаційних сервісів і 

спеціальних програм на базі геоінформаційних систем. Для цього 

використовуються дані GPS, ГЛОНАСС або Galileo, а також датчики, 

супутникові світлини і аеросвітлини, спеціальні програми для 

агроменеджмента на базі геоінформаційних систем (ГІС). На основі цих 

даних планується посів, розраховуються норми внесення добрив і засобів 

захисту рослин. Наприклад, якщо дані показують, що на одній ділянці ґрунти 

досить родючі, значить там не потрібно удобрювати, а на сусідній – потрібно. 

Точність визначення меж таких ділянок залежить від методів, що 

використовуються, обробки даних і від якості сенсорів, що 

використовуються. Таким чином оптимізуються витрати і зменшується 

шкода, яка наноситься природі азотними добривами. Також за допомогою 

отриманих даних можна більш точно передбачити врожайність і планувати 

прибуток. 

Сільськогосподарські культури. Фабрика Techno Farm Keihanna в 

Кідзуґава (Кіото) оголосила про введення до кінця 2017 вертикальної ферми 

наступного покоління, в якій буде використовуватися автоматизована 

                                           
87 И Пасько, 'Как Интернет вещей влияет на сельское хозяйство' (TheRunet, 3 октября 2015) 

<https://therunet.com/articles/4919> дата звернення 5 червня 2018.  
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система культивації, з найбільшим обсягом виробництва салату в світі на 3 

тони щодня88. Використання технологій ІР дозволяє реалізувати поліпшену 

модель технології вертикального сільського господарств для забезпечення 

стабільного виробництва в будь-якому кліматі при одночасному зниженні 

вартості та експлуатаційних витрат, обмеження впливу на навколишнє 

середовище і глобальної адаптованості. Це досягається за рахунок: 

автоматизованого процесу культивування від розсади до збору врожаю; 

зниження витрат на робочу силу на 50%; задіяння технології рециркуляції до 

98% використовуваної води; впровадження технологій автоматичного 

контролю температури, вологості та інтенсивності освітлення і, звичайно, 

задіяння технологій ІР, які дозволяють забезпечити централізований 

віддалений збір і аналіз великих даних, пов'язаних з усім виробничим 

процесом. 

На потреби сільського господарства зараз витрачається близько 70% 

прісної води, тому постійне спостереження за дотриманням рослинами 

«водного режиму» критично важливо для посушливих 

сільськогосподарських районів. Зазвичай для цього вимірюють зволоженість 

ґрунту або розробляють моделі евапотранспірації, які розраховують суму 

випарів поверхні ґрунту і виділень рослини. 

Фахівці університету штату Пенсильванія розробили сенсори, які 

дозволяють більш точно визначати момент, коли слід провести полив, і це 

дає можливість збільшити ефективність використання води89. 

Тваринництво і птахівництво. З одного боку, це один самих 

трудомістких секторів сільського господарства, а з іншого – цей сектор 

максимально формалізований за циклами виробництва. Випас тварин, їх 

годівля, складання раціону харчування, визначення стану тварин, їх облік та 
                                           

88 'Techno Farm Keihanna, World‘s First and Largest Automated Vertical Farm to Break Ground' (iGrow, 22 
May 2017) <http://www.spread.co.jp/en/files/news_20170522en.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

89 Г Голованов, 'Сенсоры на листьях подскажут фермерам, когда пора поливать' (ХАЙТЕК, 2 сентября, 
2017) <https://hightech.fm/2017/09/02/water-sensor?utm_source=telegram&utm_campaign=daily_channel> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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багато іншого може забезпечуватися за рахунок використання технологій ІР. 

Наприклад, використання технологій ІР спільно з дронами та сенсорами, які 

будуть розміщені на тваринах, допоможе практично повністю 

автоматизувати процес їх випасу на луках, автоматизувати контроль за їх 

переміщенням на ділянки з найбільш поживними рослинами. 

Оснащення інфраструктурних споруд сільського господарства (теплиць, 

стайнь, птахоферм, ферм великої рогатої худоби тощо) системами типу 

розумний будинок дозволить значно заощадити витрати на їх утримання, 

опалення, освітлення і забезпечення водою. 

Можна навести ще безліч прикладів майбутнього інноваційного 

використання технологій ІР в сільському господарств, які ілюструють їх 

переваги. 

З урахуванням того, що виробництво сільськогосподарської продукції, 

постачальники насіння, техніки та запчастин до неї, палива, добрив і багато 

чого іншого, переробники сільськогосподарської продукції та споживачі вже 

готової продукції являються територіально розподіленими, а також з 

урахуванням того, що і сільськогосподарська продукція, і готова харчова 

продукція відносяться, як правило, до швидкопсувних товарів, проблема 

створення ефективної системи логістики є однією з найважливіших проблем 

в сільському господарстві. 

Повна синхронізація в часі процесів збору молока у тварин, його 

акумуляції, перевезення на виробництво по його переробці, доставки готової 

продукції в магазини стає можливою тільки з використанням технологій ІР. 

За рахунок впровадження технологій геопозиціонування та ГІС можна точно 

визначати не тільки місцезнаходження будь-якого транспорту, що виконує 

перевезення того чи іншого продукту, але і знати параметри, які впливають 

на якість продукту. При цьому мінімізується використання автотранспорту, 

вкрай скорочується час зберігання вихідної сировини до початку його 
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переробки, готова продукція доставляється тільки в ті магазини, які її 

потребують. 

Взаємопов'язаних і взаємообумовлених логістичних ланцюгів в 

сільському господарстві може налічуватися сотні та тисячі типів. Реально 

ефективна оптимізація логістичних ланцюжків сектора сільського 

господарства, яка за даними експертів дозволяє зменшити витрати на 

логістику в кілька разів, стає можливою тільки в умовах широкого 

застосування технологій ІР. 

 

1.2.5. Інтернет речей і розумні міста 

За прогнозами UNICEF, до 2050 року в мегаполісах буде мешкати 

близько 70% світового населення90. Збільшення чисельності міського 

населення призводить не тільки до арифметичного збільшення можливостей 

міської інфраструктури, а й до необхідності її якісної зміни. Для зменшення 

питомого навантаження на різні компоненти міської інфраструктури 

доцільно споживання всіх ресурсів зробити економним (вода, тепло, 

електроенергія, газ тощо). Крім того, необхідно вирішувати проблеми 

завантаження міських доріг, пасажирського транспорту, паркувальних 

майданчиків для автомобілів і багато інших. Універсальний засіб для 

вирішення цих проблем – це використання технологій ІР. Міста повинні 

стати розумними. 

В одному з системних досліджень «розумне місто», яке насичено 

технологіями ІР, визначено як місто, яке контролює та інтегрує умови 

функціонування для всіх його найважливіших інфраструктур, в тому числі 

доріг, мостів, тунелів, наземних і підземних залізничних шляхів, аеропортів, 

морські портів, комунікацій, водопроводів, електричних мереж, а також 

великих будівель, що допомагає краще оптимізувати свої ресурси, планувати 

                                           
90 'An urban world' (UNICEF) <https://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/> дата звернення 5 червня 2018. 
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профілактичні роботи з технічного обслуговування, а також контролювати 

питання безпеки при максимізації кількості послуг для своїх громадян91. 

В сучасних умовах, коли з'явилася можливість підключати елементи 

міської інфраструктури до мережі Інтернет, питанням переходу китайських 

міст на технології розумних міст (smart city) зайнялися такі технологічні 

гіганти, як Huawei, Tensent, Ant Financial тощо. За даними Economic 

Information Daily в 2017 році більше 500 китайських міст почали рух в 

сторону smart, багато з них підписали угоди на перетворення з провідними 

IT-компаніями, а 290 вже стартували з пілотними проектами92. 

З використанням технологій ІР стає можливим цілеспрямована і швидка 

реакція на ті чи інші природні або техногенні проблеми. Системи 

моніторингу та вбудовані інтелектуальні датчики забезпечать збір, 

інтеграцію та оцінку даних в режимі реального часу, що істотно підвищить 

швидкість і якість процесу прийняття рішень керівництвом міста. Наприклад, 

при наявності датчиків зледеніння на дорогах стає можливим 

цілеспрямоване, точкове використання сольових розчинів для боротьби з 

обмерзанням дорожнього покриття, що набагато економніше тотального його 

розливу на всіх вулицях міста. А наявність датчиків на сміттєвих 

контейнерах, які сигналізують про їх наповнення, дозволяє логістичному 

центру організувати вивезення сміття оптимальним маршрутом. 

У жителів міст з'являться можливості оперативно, в реальному масштабі 

часу реагувати на загрози екологічної безпеки безпосередньо повідомляючи 

про виявлені факти місцевим органам влади за допомогою мобільних 

телефонів, а також, відстежувати на веб-сайтах результати реагування на свої 

повідомлення. Розумні зупинки громадського транспорту будуть 

відображати в реальному часі розклад автобусів і час їх прибуття, туристичну 
                                           

91 O Vermesan, P Friess, Internet of Things: From Research and Innovation to Market Deployment (River 
Publishers 2014) 355. <http://www.internet-of-things-
research.eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2014_Ch.3_SRIA_WEB.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

92 А Белоус, '«Интернет вещей» в Китае: как это работает' (AIN, 21 июня 2017) 
<https://ain.ua/2017/06/21/iot-v-kitae> дата звернення 5 червня 2018. 
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інформацію. Розумні парковки повідомлять власникам автомобілів про 

наявність вільних місць прямо на їх смартфони. Відомості про рух 

транспорту, дорожні умови, можливі шляхи об'їзду заторів, які формуються 

за допомогою численних інтелектуальних сенсорів, будуть автоматично 

генеруватися і передаватися на автомобільні гаджети. Використання даних 

різних сенсорів, включаючи параметри інтенсивності трафіку мереж 

мобільного зв'язку, зробить можливим адаптувати до реального 

пасажиропотоку кількість громадського транспорту і інтервали між їх 

прибуттям на зупинки. 

Освітлення вулиць стане адаптивним до умов навколишнього 

середовища, змінюючись за ступенем освітленості в залежності від наявності 

або інтенсивності руху транспорту або пішоходів, особливо в нічний час, що 

дозволить значно економити електроенергію93. Оперативний перерозподіл 

потужності систем генеруючих електроенергію по території міста в 

залежності від спожитого навантаження або навіть їх перемикання на 

споживання іншими містами дозволить в цілому заощадити кошти як 

міського бюджету, так і городян. 

Зовсім по-новому можуть вирішуватися проблеми громадської безпеки. 

Системи зовнішнього спостереження з елементами штучного інтелекту 

допоможуть батькам віддалено простежити рух своєї дитини від школи 

додому і переконатися в тому, що все з нею добре. Таку ж технологію можна 

використовувати, піклуючись про безпеку свого особистого автомобіля. 

Обробка потокових відео, виявлення потенційних загроз суспільній безпеці, 

повідомлення черговим силам поліції або службам екстреної допомоги, 

оповіщення населення – все це стає можливим в умовах розумного міста. 

                                           
93 M Boulos, N Al-Shorbaji, 'On the Internet of Things, smart cities and the WHO Healthy Cities' (International 

Journal of Health, 24 March 2014) <https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-072X-
13-10> дата звернення 5 червня 2018. 
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Міста, яке стає дружнім до своїх жителів, яке створює максимально безпечне 

середовище їхнього життя. 

Практично всі міста стикаються з логістичними проблемами, 

пов'язаними з інфраструктурним забезпеченням його життєдіяльності. 

Різнорідні обслуговуючі компанії, в силу сформованих традицій, діють 

неузгоджено і хаотично, створюючи умови для виникнення пробок і заторів 

через перевантаження під'їзних шляхів до тих чи інших міських об'єктів, 

особливо, в місцях щільної забудови. Наявність загальноміський логістичної 

послуги, що застосовує технології ІР, дозволило б уникнути такі критичні 

випадки, оптимізувати витрати муніципалітетів на транспорт і зменшити 

забруднення навколишнього середовища. 

Невід'ємним атрибутом розумних міст стануть розумні будинки. В 

середині 2017 року південнокорейський виробник електроніки LG Electronics 

випустив в продаж п'ять різних IoT-сенсорів для використання в системі 

«розумний будинок». Датчики призначені для виявлення витоків води, 

задимлення повітря і появи в ньому чадного газу, а також оповіщення про 

відкриття вхідних дверей і реєстрації рухів у будинку94. У разі, якщо 

станеться прорив водопроводу, загоряння або в будинок спробує проникнути 

сторонній, датчики сповістять про це господаря, відправивши йому 

повідомлення на смартфон. Для цього IoT-сенсори LG підключені до 

фірмового мобільному додатку SmartThinQ, спеціально розробленого 

компанією для управління екосистемою «розумного будинку». 

Розумні домашні пристрої та додатки інтегруються з інтелектуальними 

технологіями IoT, щоб зробити життєвий простір комфортніше, зручніше і 

економніше. Від електричних приладів до систем опалення та 

кондиціонування, сигналізації, детекторів диму, замків і камер 

спостереження, домашня автоматизація може застосовуватися до безлічі 

                                           
94 'LG представила IoT-сенсоры для "умного" дома' (Internetua, 25 июля 2017) <http://internetua.com/LG-

predstavila-IoT-sensori-dlya--umnogo--doma> дата звернення 5 червня 2018. 
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побутових приладів, більш того, з часом мешканці мають можливість 

самостійно підключати до системи «смарт будинок» будь-які пристрої не 

вдаючись до допомоги професіоналів95. 

Технологія домашньої автоматизації з IoT працює за принципом 

мережевої взаємодії. Для безперебійної роботи системи потрібне безшовне 

з'єднання між побутовими приладами та віддаленими пристроями. Основною 

вимогою для пристроїв є те, що вони повинні бути підключені до Інтернету, 

щоб вони могли бути інтегровані з мережею і контролюватися віддалено. 

Системи домашньої автоматизації здатні зв'язувати кілька пристроїв, щоб 

зробити набір функцій можливим, навіть без фізичної присутності для їх 

виконання. 

За матеріалами оглядової статті96 можна прийти до висновку, що 

розумний будинок – це інтелектуальна домашня технологія, яка об'єднує 

будь-який набір сенсорів, пристроїв або систем, котрі підключаються до 

загальної домашньої телекомунікаційної мережі і які можуть управлятися з 

одного пульта, функції якого зможе виконувати смартфон, незалежно один 

від одного або в деякій взаємозалежній функціональності, а також 

дистанційно. І ось коли ця інтелектуальна домашня технологія охоплює всі 

будинкові служби, пристрої та системи, що забезпечують повністю 

життєдіяльність людини в його будинку, то тоді такий розумний будинок 

називають ще як «підключений будинок». 

Такі розумні будинки мають ряд переваг, що зумовлює високу 

популярність цих технологій ІР97: 

1. Управління усіма домашніми пристроями з одного пульта. 

Можливість підтримувати всі технології в вашому домі, підключені через 
                                           

95 G Smith, 'Excited for IoT and home automation? Here are the benefits of a smart, connected home' (e27, 24 
Mar 2017) <https://e27.co/excited-iot-home-automation-benefits-smart-connected-home-20170324/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

96 'The 7 greatest advantages of smart home automation' (BLUESPEEDAV, 14 JUNE 2016) 
<http://bluespeedav.com/blog/item/7-greatest-advantages-of-smart-home-automation> дата звернення 5 червня 
2018. 

97 ibid. 
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один інтерфейс, – це величезний крок вперед для технологій і управління 

будинками. Навчившись використовувати один додаток на смартфоні і 

планшеті, можна використовувати незліченні функції і пристрої в будинку. 

Це скорочує час навчання для нових користувачів, спрощує доступ до нових 

функцій, які бажано мати в будинку. 

2. Гнучкість для нових пристроїв і приладів. Інтелектуальні домашні 

системи, як правило, неймовірно гнучкі, в разі розміщення нових пристроїв, 

приладів і систем, а також інших нових технологій. Можливість 

безперешкодно інтегрувати будь-які нові елементи значно спрощує 

використання більш досконалих пристроїв і систем та дозволяє легко 

переходити на технології нового способу життя. 

3. Максимізація безпеки життєвого простору. В умовах експлуатації 

розумного будинку з'являється можливість істотно підвищити рівень 

особистої безпеки. Наприклад, системи домашньої автоматизації можуть 

підключати детектори руху, камери спостереження, автоматичні дверні 

замки та інші відчутні заходи безпеки в будинку так, щоб вони могли 

активуватися з одного мобільного пристрою. Власник будинку може 

отримувати попередження про порушення безпеки на різних пристроях в 

залежності від часу, протягом якого видається попередження, і 

відслідковувати дії в режимі реального часу незалежно від того, чи 

перебуваєте він в будинку або в подорожі. 

4. Дистанційне керування домашніми функціями. Дуже комфортно 

мати можливість дистанційного керування функціями будинку. У виключно 

жаркий день можна почати охолодження в будинку за деякий час до 

повернення додому. Можна заздалегідь почати розігрівати еклектичну або 

газову духовку до свого приходу, вимкнути включені і забуті медіа 

приставку або праску. 

5. Підвищення енергоефективності. Розумний (смарт) будинок може 

зробити особистий життєвий простір людини більш енергоефективним за 
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рахунок дуже точного регулювання опалення або охолодження будинку за 

допомогою програмованого інтелектуального термостата, який на основі 

вивчення розкладу мешканців і їх температурних уподобань реалізує 

найкращі енергоефективні настройки протягом дня. Освітлення і 

моторизовані штори можуть бути запрограмовані на перехід в вечірній 

режим, коли сідає сонце, або освітлення може автоматично включатися і 

виключатися при вході або виході людини з кімнати, тому ніколи не 

доведеться турбуватися про те, щоб економне витрачати енергію. 

6. Покращена функціональність пристроїв. Розумні будинки також 

можуть допомогти вам краще керувати вашою технікою. Розумний телевізор 

допоможе вам знайти найкращі програми та канали для пошуку улюбленої 

програми. Розумна духовка допоможе вам досконало приготувати курчат – 

не замислюючись про те, чи буде він пересмажений або недосмажений. 

Інтелектуально спроектований домашній кінотеатр або аудіосистема 

допоможуть полегшити управління переглядом фільму або серіалу, 

музичною колекцією при відвідуванні гостей. В кінцевому рахунку, 

підключення техніки та інших систем з технологією автоматизації поліпшить 

ефективність всіх домашніх пристроїв і систем, і, в цілому, зробить домашнє 

життя набагато простішим і приємнішим! 

7. Розуміння управління будинком як підприємством. Наявність 

комплексних технологій ІР в розумному будинку дозволяє зібрати 

найрізноманітнішу статистику щодо його експлуатації. Можна 

контролювати, як часто дивляться телевізор і що саме дивляться, які страви 

готуються, тип і кількість продуктів, які зберігається в холодильнику, 

часовий графік споживання енергії. Всі ці та багато інших даних дають 

можливість провести глибокий аналіз і внести корективи в систему 

життєзабезпечення. 
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1.2.6. Інтернет речей і речі, що носяться 

Одним з перших додатків технологій ІР, звичайно ж були пристрої, які 

носить людина. Це перш за все відноситься до окулярів, годинників і 

мобільних телефонів. Датчик температури, вмонтований у верхній одяг, 

може фіксувати охолодження тіла людини і подавати сигнал системі 

опалення приміщення для його нагрівання98. 

У подальшому з'явилися різні додатки, які допомагали контролювати 

параметри нашого здоров'я. Дуже важливі функціональні можливості 

технологій ІР, які полягають не стільки в можливості збирати різні дані, 

скільки в можливості накопичувати, агрегувати та аналізувати отримані дані. 

Безліч пристроїв з технологіями ІР, що розміщуються на руці, на нозі або на 

ремені, допомагають збирати дані про зроблені кроки, пройдену відстань, 

пульс та дані щодо деяких інших фізіологічних параметрах, в результаті 

обробки яких стає можливим постійний, в реальному режимі часу контроль 

за загальним станом здоров'я і фітнес активністю99. Деякі додатки навіть 

можуть на підставі цього видавати людині рекомендації щодо подальших 

його дій з тим, щоб підтримувати фізіологічні параметри організму на 

необхідному рівні за допомогою фітнес активності. 

Розумні шкарпетки, сорочки та інший одяг можуть містити сенсори, які 

дозволять оцінити фізичну активність та її особливості для різних додатків. 

Це може бути використано для спостереження за людьми, які перенесли 

ортопедичні операції і потребують реабілітаційного спостереження. В 

іншому випадку це може бути корисним для спортсменів і їх тренерів при 

коригуванні тренувальних методик з метою досягнення більш високих 

                                           
98 N Rojas, 'The Internet of Things and Wearable Tech: Our Interconnected Future' (SnapLogic, 2 June 2015) 

<http://www.snaplogic.com/blog/the-internet-of-things-and-wearable-tech-our-interconnected-future/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

99 T Davenport, J Lucker, 'Running on data: Activity trackers and the Internet of Things' (Deloitte Review, 26 
January) <http://dupress.com/articles/internet-of-things-wearable-technology/> дата звернення 5 червня 2018. 
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спортивних результатів. Подібні технології ІР будуть корисні для людей, що 

займаються плаванням або їздою на велосипеді. 

Для багатьох професій будуть корисні розумні окуляри, які дозволяють 

за рахунок використання алгоритмів розпізнавання об'єктів виявляти 

пристрої або об'єкти підвищеної небезпеки і миттєво видавати людині на ці ж 

окуляри інформацію про правила безпечної поведінки або рекомендації про 

бажані дії, попередньо звернувшись до відповідного інформаційного ресурсу 

використовуючи мережу Інтернет100. 

Але є деякі проблеми пов'язані з тим, що ринок і номенклатура 

пристроїв, що носяться, досить великі101. Датчики, розміщені на різних речах, 

що носяться, вимірюють, збирають і передають найрізноманітніші дані, але 

вони роблять це в різних форматах і структурах даних, тому для аналізу і 

використання необхідна інтеграція цих даних. Але інтеграція даних стає все 

більш складною при забезпеченні віддаленого моніторингу. Оскільки 

датчики активності збирають різні типи даних щодо різних функцій з 

використанням різних форматів, рівень інтеграції є серйозною проблемою. 

Розробка стандартів для агрегування даних і віддаленого управління 

датчиками через різні типи датчиків і пристроїв може бути дуже складною. 

Наведемо приклади речей, що носяться, з вбудованими датчиками. 

PROPELLER. Оснащена датчиками насадка для більшості астматичних 

інгаляторів, які продаються на ринку. Пристрій збирає детальну інформацію 

про регулярність нападів астми, аналізує можливі симптоми і дає корисні 

поради щодо першої допомоги через додаток для iPhone. Вбудованої батареї 

вистачає на півтора року роботи і збору даних 

(https://www.propellerhealth.com/). 

                                           
100 'The Internet of Me: How Wearable Tech is Changing the Internet of Things (Application Developers 

Alliance, 14 January 2015) <http://www.dataart.com/downloads/ADA-IoT-Wearables-Final.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

101 T Davenport, J Lucker, 'Running on data: Activity trackers and the Internet of Things' (Deloitte Review, 26 
January) <http://dupress.com/articles/internet-of-things-wearable-technology/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.propellerhealth.com/
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SWIPESENSE. Згідно зі статистикою, в американських госпіталях 

щороку з'являється 1,7 млн інфекцій, і одна з причин цього – зневага 

персоналу правилами гігієни. Усунення наслідків кожної інфекції обходиться 

в середньому в $15 тис. Рішення Swipe Sense включає в себе цифрові бейджи 

для співробітників лікарень, які розміщуються на стінах, портативні 

санітайзери і програмне забезпечення (ПЗ), яке розпізнає порушників 

порядку, що розгулюють по госпіталю з брудними руками 

(https://www.swipesense.com/). 

QARDIO. Ціле сімейство пристроїв для моніторингу здоров'я 

користувача: розумний вимірювач тиску, бездротові ваги і пристрій для 

зняття електрокардіограми і вимірювання температури. Всі вони збирають 

інформацію і передають на iPhone (https://www.getgardio.com). 

CELLSCOPE. Оригінальне рішення в області телемедицини: насадка на 

iPhone, яка дозволяє розглянути стан запаленого дитячого вуха, записати 

результат на відео і відправити доктору для отримання консультації. Досить 

виконувати інструкції, що з'являються на екрані (https://www.cellscope.com). 

PROTEUS. Мабуть, єдине на сьогодні рішення з області IoH (Internet of 

Health), що вживається всередину людини: набір сенсорів, замаскованих під 

звичайну мініатюрну таблетку. Пацієнт ковтає її – і пристрій, досягнувши 

шлунку, починає передавати інформацію на розумний пластир, прикріплений 

до тіла. А звідти – на iPhone (http://www.proteus.com/how-it-works/). 

SPIRE. Пристрій, видом нагадує Bluetooth-гарнітуру, кріпиться на 

внутрішній стороні поясу і стежить за частотою дихання користувача. А 

потім аналізує отримані дані і вібрує в разі довготривалого почастішання 

дихання. У комплекті з фірмовим додатком йде набір заспокійливих 

медитацій (https://spire.io). 

BELLABEAT. Симпатична підвіска з несподіваним секретом: набором 

сенсорів, що стежать за частотою серцебиття і дихання користувача. 

Bellabeat, на відміну від інших апаратів аналогічного призначення, має 

https://www.swipesense.com/
https://www.getgardio.com/
https://www.cellscope.com/
http://www.proteus.com/how-it-works/
https://spire.io/
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дизайн, який свідчить про орієнтування на жіночу аудиторію 

(https://webshop.bellabeat.com). 

FITBITSURGE. Один з найпопулярніших фітнес-браслетів,  функції 

якого: GPS-трекінг, вимірювання пульсу, відстеження пройдених кроків і 

спалених калорій, щоденної фізичної активності та інших даних. Працює до 

семи днів без підзарядки (https://www.fitbit.com/). 

NORTHSENSE. Пристрій, що дозволяє відчувати напрямки світла. 

Цікаво, що творці North Sense, по суті, першими придумали розумний 

сценарій використання біомагнітів, запропонувавши використовувати їх в 

якості роз'ємів, що імплантуються в організм, до яких можна буде 

прикріплювати найрізноманітніші доповнення (http://www.cyborgnest.net). 

 

1.2.8. Інтернет речей і освіта 

Треба пам'ятати про те, що на відміну від минулих століть і зовсім 

недавніх десятиліть темпи змін, що відбуваються в суспільстві, просто 

феноменальні. Особливо вони значні у сфері професійної діяльності. Зміни, 

що відбуваються в інформаційній, банківської, фінансової сфері, в сфері 

сільського господарства, промисловості, освіти тощо призводять до змін у 

вимогах до компетенцій і навичок персоналу, який працює в цих сферах. І 

динаміка змін вимог до персоналу в принципі мала б випереджати динаміку 

змін у сфері діяльності або, як мінімум, не відставати. 

Крім того, якщо, до недавнього часу, суми професійних знань, 

отриманих персоналом у вищих і професійних навчальних закладах при 

певному періодичному удосконаленні, цілком вистачало на все професійне 

життя, то зараз сукупність необхідних знань і навичок у багатьох професіях 

змінюється протягом 3-5-7 років. Ця обставина зумовила появу нової 

основної вимоги до персоналу – вміння самостійно вчитися, переучуватися, 

вдосконалюватися, шукати знання і опановувати їх протягом всього свого 

професійного життя, або іншими словами вміння вчитися все життя. 

https://webshop.bellabeat.com/
https://www.fitbit.com/
http://www.cyborgnest.net/
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Широке використання технологій ІР, четверта промислова революція в 

ще більшому ступені роблять актуальним питання модернізації, а може 

навіть і революційних перетворень в освіті. 

Історично навчання спочатку було індивідуальним. Батько навчав синів 

скотарства і хліборобства, а мати – дочок веденню домашнього господарства. 

Ремісник навчав свого підмайстра секретам ремесла, а вчений, художник або 

композитор безпосередньо передавали знання своїм нечисленним учням. 

Такий підхід дозволяв найбільш ефективно передавати знання, навички та 

вміння від їх носіїв до учнів з максимальним урахуванням індивідуальних 

особливостей останніх. 

З приходом великих виробництв ситуація змінилася. Індустріальне 

виробництво вимагало великої кількості працівників, що мають однакові 

знання, навички та вміння. Поява індустріальних методів виробництва 

привело до необхідності впровадження індустріальних методів навчання, для 

яких характерна велика кількість учнів, що припадають на одного вчителя, 

стандартний підхід і однакові умови навчання для всіх. Спочатку, в умовах 

невеликої різноманітності виробництв, такий підхід виправдав себе. Але з 

плином часу, в зв'язку з необхідністю внесення все більшої кількості 

інновацій в усі сфери життя і, особливо, в економіку такий підхід до освіти 

стає причиною стагнації. 

Відомі численні спроби повернутися до історичних витоків в навчанні і 

зробити освіту індивідуалізованою. З'явилися видатні педагоги, які 

намагалися внести революційні зміни в дидактику і методику навчання. 

Однак, незважаючи на наявність прикладів, орієнтованих на індивідуальний 

підхід, які мали вражаючі результати підвищення ефективності навчання, 

система освіти в цілому залишилася досить консервативною. Причин цього 

кілька: талановиті педагоги фізично обмежені в застосуванні своїх методів 

вельми малим колом учнів; характер системи підготовки вчителів залишився 
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колишнім – індустріальним (масовим), таким, що не орієнтований на 

індивідуальність. 

Одним з напрямків вирішення проблем сучасності, які викликані різким 

зниженням ресурсних можливостей і підвищенням конкуренції, бачиться в 

інноваційному шляху розвитку. Саме тому інновації приходять в економіку, 

державне управління, освіту, медицину, сільське господарство і, навіть, в 

особисте життя (дозвілля, домашнє господарство, хобі, самоосвіта, 

виховання дітей тощо). Але просування інновацій можливо лише за 

наявності індивідуумів, здатних не тільки нестандартно мислити, а й 

нестандартно, креативно діяти. Тому попит на індивідуальне навчання, 

орієнтоване на особистісні якості учня стає вельми актуальним і 

затребуваним 

Таким чином, перехід на нову (стару) парадигму навчання – на 

масовий індивідуальний підхід в освіті це питання вибору стратегії 

подальшого розвитку країни. 

Як же це зробити? Вихід тільки один – впровадження сучасних 

комп'ютерних мультимедійних технологій навчання, що створить умови для 

організації навчання за індивідуальним принципом. Правильно створений 

мультимедійний підручник з використанням технологій гіперпосилань до 

відео і текстових матеріалів дозволить учневі самостійно поглиблювати 

вивчення шкільних предметів з багаторівневим зануренням відповідно до 

своїх індивідуальних здібностей та потреб. Мультимедійні технології 

дозволяють на екрані комп'ютера візуалізувати практично будь-які досліди з 

хімії, фізики та економіки, показати рослинний світ джунглів або 

заповідників, показати уривок з історичного фільму. Можливості цих 

технологій обмежуються лише фантазією викладача. А Інтернет при цьому 

дає можливість і учням, і вчителям середніх шкіл мати доступ до методичних 

та освітніх розробок найкращих педагогів країни та світу. Вчителі отримують 
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можливість використовувати безцінний досвід своїх колег, які перебувають 

на відстані сотень кілометрів. 

Повною мірою, вимога здійснення індивідуалізованого навчання 

відноситься і до вищої школи. Викладання профільних за фахом дисциплін у 

вищій школі необхідно вести з використанням тих програмних засобів, які 

використовуються передовим бізнесом, що дозволить випускникам 

практично без адаптаційного періоду приступити до роботи після випуску з 

ВНЗ. 

Дистанційне (он-лайнове) навчання дає можливість перейти від 

принципу «освіта на все життя» до реалізації принципу «освіта протягом 

усього життя». Це дозволить фахівцям з різних галузей бути завжди 

конкурентоспроможними, тому що для багатьох сучасних професій 

характерним є необхідність суттєвого оновлення професійних знань через 

кожні 3-5-7 років. 

 Масове індивідуалізоване навчання, засноване на комп'ютерних 

технологіях і використанні Інтернету, не тільки може дозволити підвищити 

якість освіти, полегшити проведення реформ в середній та вищій школі, а й, 

найголовніше, допоможе істотно зменшити освітній розрив між сільськими і 

міськими школярами, випускникам ВНЗ успішно адаптуватися на своєму 

першому робочому місці. Дистанційні технології освіти дозволяють створити 

умови инклюзивности й для людей з обмеженими можливостями. 

Це тільки ідея реформи: від індустріального способу освіти до 

індивідуально орієнтованого. А далі робота: перегляд мети та стратегії 

навчання, перепідготовка вчителів, реформування роботи педінститутів і 

аспірантури, створення творчих онлайн лабораторій викладачів з окремих 

предметів, створення системи мультимедійних підручників, реформування 

роботи шкіл та інститутів на основі широкої участі батьків і представників 

роботодавців у всіх навчальних процесах, перш за все в складанні 

навчальних програм тощо. 
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Діалектика говорить, що багато що в нашому житті розвивається по 

спіралі. І з кожним витком спіралі ми отримуємо нову, більш високу якість. 

Впровадженням індивідуального навчання, заснованого на комп'ютерних 

технологіях і використанні Інтернету, ми замкнемо черговий виток спіралі в 

розвитку освіти. 

Але і цей підхід реалізації методу індивідуального навчання, та й освітні 

технології, засновані на детермінованому змісті знань, навіть які 

максимально індивідуально даються студентам, вже практично вчорашній 

день, хоча він і не був освоєний у широкому масштабі. 

Сьогодні необхідність виконання завдань освоєння, а, ще в більшій мірі, 

завдань широкого впровадження технологій ІР, результатів четвертої 

науково-технічної революції вже через п'ять років роблять актуальною 

вимогу наявності у кожного працюючого кардинально нового комплексного 

набору навичок, таких як: 

1. Комплексне багаторівневе рішення проблем (Complex problem 

solving). 

2. Критичне мислення (Critical thinking). 

3. Креативність в широкому сенсі або творчі здібності (Creativity). 

4. Уміння керування людьми (People management). 

5. Взаємодії з людьми (Coordinating with others). 

6. Емоційний інтелект (Emotional intelligence). 

7. Формування власної думки і здатність приймати рішення (Judgment 

and decision-making). 

8. Клієнтоорієнтованість (Service orientation). 

9. Уміння вести переговори (Negotiation). 

10. Гнучкість розуму (Cognitive flexibility). 

Визначення цих вимог – це результат опитування найбільших 

роботодавців, який наведено в доповіді «Майбутнє робочих місць. 

Зайнятість, навички та стратегія розвитку робочої сили для четвертої 
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промислової революції» («The Future of Jobs. Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution»), представленний на 

Всесвітньому форумі в Давосі102. І це крім професійних навичок, що 

базуються на відповідному обсязі професійних знань, про які також багато 

говориться в цій доповіді. 

Всі ці обставини, мабуть, призводять до необхідності перегляду системи 

освіти як у змістовній частині, так і в методичній. Необхідно зробити перехід 

від концепції навчання в середній та вищій школі людини, орієнтованої на 

професійну діяльність в конкретній предметній сфері соціуму в досить 

обмежених функціональних рамках, до концепції навчання людини з 

максимальним розвитком його особистих якостей і переваг, широким 

гуманітарним кругозором, розвитком перерахованих вище 10 навичок, яка 

вміє шукати знання і їх самостійно засвоювати, здатною бути мобільною в 

своїх професійних спрямуваннях. 

Крім того, бажано змінити підхід до поняття освіти як процесу передачі 

обмеженого обсягу інформації від вчителя, лектора, наставника з наступним 

підтвердженням запам'ятовування учнем цієї інформації. Результатом освіти 

повинно стати вміння учня використовувати отримані знання та вміння 

самостійно шукати та засвоювати знання необхідні для вирішення реальних 

конкретних практичних кейсів. 

У разі реалізації такої концепції ми отримуємо систему освіти, яка 

функціонує за принципом: «освіта – знання – результат». 

Це система освіти, в якій навчальні заклади (дитячі садки, школи, 

коледжі, інститути, університети, навчальні курси і т.п.) конкурують в їх 

здатності давати тому, кого вони навчають, знання, вміння і навички, які: 

                                           
102 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 

World Economic Forum, January 2016) <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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– по-перше, дадуть для кожного учня необхідно високий результат в 

певному місці і в певний час, і, перш за все, безпосередньо відразу після 

закінчення навчання; 

– по-друге, максимально розвинуть універсальний творчий потенціал 

кожного учня з індивідуальним акцентуванням на тих напрямах в яких він 

найбільш успішний; 

– по-третє, прищеплять стійкі здатності у кожного до самостійного 

пошуку інформації та її переробки в необхідні для нього знання з метою 

реалізації принципу – «освіта протягом усього життя». 

Для досягнення цих цілей необхідно використовувати всі можливості, 

які сьогодні надають технології, перш за все, технології ІР. 

 Технології ІР надають найширші можливості для реалізації та 

модернізації навчального процесу. У літературі вже пропонується термін для 

позначення цього явища – Інтернет викладачів та учнів (ВУІР, Educators 'and 

Learners' Internet of Things, ELIoT). Так, С. Мішра (Sanjeev Mishra) вважає, що 

одним з дуже важливих аспектів сучасних розумних шкіл і класних кімнат є 

те, що ІР покращує саму освіту і приносить підвищену цінність фізичному 

середовищу та структурам, а у розумної школи з'являються засоби для 

ведення навчального процесу з дружніми функціями, що забезпечує більш 

високий рівень персоналізованого навчання103. 

У публікації Cisco, стверджується, що використання ІР як в системі 

освіти, так і для системи освіти значно збільшиться на тлі змін глобального 

коефіцієнта впровадження технологій ІР від менш ніж 5 відсотків у 2013 році 

до 32 відсотків до 2022 року104. Але, в той же час, констатується, що невелика 

кількість навчальних закладів активно використовує технології ІР в процесі 

                                           
103 S Mishra, '12 Modern Learning Practices with Internet of Things i.e. IoT in Education' (Internet Techies) 

<http://www.clickonf5.org/126745/modern-learning-practices-iot-education/> дата звернення 5 червня 2018. 
104 M Selinger, A Sepulveda, J Buchan, Education and theInternet of Everything. How Ubiquitous 

Connectedness Can Help Transform Pedagogy (Cisco 2013) 14. 
<http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet.pdf> дата звернення 5 
червня 2018.  

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet.pdf
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навчання, і ще в меншій мірі вони взаємодіють в цих процесах, а також те, 

що критично мала кількість викладачів діляться даними з цих питань за 

виключенням дослідницьких проектів. Тому потрібно масове впровадження 

технологій ІР в освіті, щоб можна було в повній мірі використовувати їх 

величезні потенційні можливості для того, щоб навчання стало більш 

автентичним і актуальним. 

Навчальні установи більше не можуть покладатися виключно на свої 

основні компетенції та знання викладачів. Замість цього вони повинні 

враховувати, а не забороняти пристрої, які учні приносять до класу, і 

дозволяти учням використовувати їх в якості навчальних інструментів для 

прискорення зміцнення інтелекту та прискорення навчання. 

Загальновідомо, що навчання стає найбільш ефективним, якщо воно є 

предметно-орієнтованим, або, іншими словами, якщо учням дають уявлення 

про практичну чи іншу конкретну спрямованість знань, які їм дають, навичок 

і умінь. І, найчастіше, ефективність стає ще більш ефективною, коли таке 

подання має характер реальної дійсності, сформованої у вигляді максимально 

автентичному до реальних подій або явищ. 

За матеріалами певних обзорів105106 можна сказати, що мова йде про 

впровадження в навчальний процес (в найширшому сенсі цього слова, не 

обмежуючись формальними рамками навчальних закладів) інноваційних 

віртуально-реальних моделей (ВРМ), що дозволяють демонструвати і 

вивчати предмети, явища, процеси і експериментувати з ними змінюючи їх 

вихідні умови і параметри, що дає можливість вивчення різних ситуаційних 

варіантів. Це в рівній мірі відноситься як до навчання фізики, хімії, історії, 

біології, географії, так і до навчання проектування радіоелектронних 

                                           
105 ibid. 
106 S Mishra, '12 Modern Learning Practices with Internet of Things i.e. IoT in Education' (Internet Techies) 

<http://www.clickonf5.org/126745/modern-learning-practices-iot-education/> дата звернення 5 червня 2018. 
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комплексів або технологічних ліній переробки молока, організації діяльності 

підприємств, теорії демографічних процесів, макроекономіці галузей тощо. 

ВРМ створюються на основі інтеграції найрізноманітніших за фізичною 

природою та за візуалізацію моделей реальних предметів, явищ, процесів з 

можливостями технологій ІР, в частині обробки великих даних зібраних з 

реальних об'єктів, які і є об'єктом моделювання, використання можливостей 

ШІ для демонстрації пошуку кращих рішень тощо. 

Наслідки використання ВРМ на базі технологій ІР в освіті величезні. 

Наприклад, в рамках своїх досліджень учні можуть виділяти конкретні 

фізичні об'єкти, збирати дані про ці об'єкти, які вже формуються кимось для 

якихось інших цілей, а потім передавати ці дані в ВРМ для моделювання, 

аналізу та побудови ситуаційних моделей, підвищуючи точність досліджень. 

Використання в навчанні реальних об'єктів або процесів значно підвищує 

мотивацію і зацікавленість учнів. 

Учні також можуть отримувати доступ до даних дослідницьких 

ініціатив, контролювати програми по океанографії або зміні клімату, або 

спостерігати за тваринами в їх природних середовищах існування через веб-

камери, а потім збирати дані щодо їх рухів через датчики, прикріплені до тіл 

цих тварин. Нещодавно іспанські біологи використовували нову систему на 

базі високочастотних міток RFID для спостереження за морським життям в 

солоній воді. Інформація може бути надана викладачам, допомагаючи їм 

демонструвати живі дані учням, щоб підвищити їх розуміння і оновити їх 

знання за останніми результатами і дослідженням. Справжність таких даних 

буде мати величезний вплив на інтереси учнів107. 

Аналіз публікацій на тему ІР в освіті дозволяє зробити висновок про те, 

що серед широкого кола науковців, університетських викладачів, вчителів 

                                           
107 M Selinger, A Sepulveda, J Buchan, Education and theInternet of Everything. How Ubiquitous 

Connectedness Can Help Transform Pedagogy (Cisco 2013) 14. 
<http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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поки що немає ясного бачення шляхів підвищення ефективності навчання за 

допомогою технологій ІР, незважаючи на величезний потенціал, який вони 

мають. 

 

1.2.9. Інтернет речей і рітейл 

Сфера роздрібних продажів одна з найпотужніших за охопленням 

населення. Самі по собі роздрібні продажі приховують в собі невичерпні 

можливості щодо використання технологій ІР. 

Walmart – це одна з найбільших мереж роздрібної торгівлі з більш ніж 

11 тисячами магазинів в 28 країнах, які щодня відвідують більше ніж 260 

мільйонів покупців. Використання великих даних (Big Data) дозволило 

забезпечити найвищі продажі з одного квадратного метра площі, найшвидшу 

оборотність товарних запасів і високий операційний прибуток ($ 22,8 

млрд.)108. Для цього збирається інформація із 200 зовнішніх джерел – дані 

про місцеві заходи, погоду, ціни на бензин, інформація аналітичних і 

маркетингових досліджень, інформація з соцмереж. Спеціальні алгоритми 

обробки великих даних, збір і аналіз яких відбувається в режимі реального 

часу, дозволяють виявити приховані закономірності в поведінці клієнтів, в 

динаміці та прогнозі попиту на певні групи товарів або окремі товари, що 

дозволяє формувати довгострокову і короткострокову стратегію рітейлу. 

Walmart в цілях використання методів таргетованої (персоналізованої і 

цільової) реклами аналізує мільярди записів в Facebook, твітти в Twitter, 

відео на YouTubе, картинок Pinterest, репостів в LinkedIn на предмет згадки 

продукції Walmart. 

Аmazon – найбільший онлайн-рітейлер тестує супермаркет без 

продавців і черг, в якому камери і датчики ваги стежать за наповненням 

                                           
108 'Как Big Data помогает Walmart продавать на полтриллиона долларов в год' (Skywell) 

<http://www.skywell.com.ua/blog/kak-big-data-pomogaet-walmart-prodavat-na-poltrilliona-dollarov-v-god/> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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полиць і сигналізують про необхідність їх поповнення товаром. Протягом 

вже декількох років Аmazon розвиває технологію автоматизованої доставки 

товарів замовнику дронами, організацією складів на дирижаблях тощо. 

Novus – продовольча мережа в Україні використовує технології ІР для 

мінімізації надлишку або нестачі товару, зменшення людського фактору при 

формуванні замовлень для постачальників, автоматизована система 

самостійно визначає потребу і замовляє необхідний товар на основі даних 

щодо динаміки продажів, наявності залишків товару. 

Сільпо – торгова мережа в Україні для формування таргетованої 

реклами збирає і накопичує в якості великих даних такі відомості про 

покупців: як часто приходить покупець; як багато витрачає; здійснює 

маленькі покупки або ж запасається на тиждень; як ставиться до певних 

видів товарів; як реагує на акції і персональні пропозиції; на якій ділянці 

життєвого шляху він знаходиться; чи є у нього сім'я і діти109. 

Використання технологій ІР призводить до появи нової бізнес-моделі в 

рітейлу, яка з'єднує оф-лайновий, звичний для покупців, спосіб покупки 

товарів з он-лайновими технологіями продажу на основі комп'ютерних 

технологій розпізнавання образів, навчання за допомогою штучного 

інтелекту, численних сенсорів, програм обробки великих даних, що мають 

відношення до конкретного покупця, бездротових технологій передачі даних, 

що дозволяє відстежувати інтереси і потреби кожного окремого покупця, 

переміщення одиниці товару, яку він обирає і здійснювати таргетовану 

рекламу. 

У світі (Австралія, Канада, Німеччина, США та інші країни) широким 

фронтом йдуть експерименти з відпрацювання технологій автоматизації 

замовлення та доставки товарів безпосередньо покупцеві. Відома реалізація 

                                           
109 В Донченко, 'Большие данные в ―Сильпо‖: как торговая сеть формирует портрет покупателя' (UMDIS, 

25.07.2017) <http://www.umdis.org/unclassified/poetomu-v-silpo-takie-bolshie-prodazhi-50834> дата звернення 5 
червня 2018.  
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ідеї розумного холодильника. Холодильника, який оснащений сенсорами для 

кожного виду продуктів, що в ньому зберігаються. При наближенні моменту 

закінчення запасів якогось конкретного продукту, внутрішній процесор 

обробляє цю інформацію і формує «заявку» в супермаркет на поставку цих 

продуктів, яку передає за допомогою мережі Інтернет. В автоматизованому 

складі супермаркету така заявка обробляється та формується посилка з 

заявленим набором продуктів, яка за допомогою дрону доставляється за 

адресом знаходження розумного холодильника. У Німеччині апробується 

система доставки за допомогою дронів, яка орієнтована на доставку будь-

яких малогабаритних товарів. В Австралії це мережа з доставки піци. 

Великою зручністю для покупців може здатися технологія продажу 

товарів у роздріб не шляхом його відбору з сукупності запропонованої 

магазином, а методом замовлення якогось певного товару, що виготовляється 

за індивідуальним замовленням. Наприклад, зробив в магазині 3D знімок 

стоп обох ніг і посилаючи його за допомогою мережі Інтернет на фабрику 

взуття, жінка зможе замовити черевички на високих підборах необхідного їй 

кольору та моделі, яка їй сподобалася, які ідеально будуть підходити до її 

ноги. Фабрика взуття будучи розумною фабрикою зможе миттєво внести 

необхідні корекції в технологічний процес виробництва взуття і виготовити 

пару жіночих черевичок практично за індивідуальним замовленням. 

 

1.2.10. Інтернет речей і транспорт 

Автомобілі. До 2030 року 95% маршрутів буде обслуговуватися 

автономними автомобілями, які належать корпораціям, що буде однією з 

найбільших технологічних революцій транспорту в історії. Така бізнес-

модель експлуатації транспорту, яка називається «транспорт як сервіс» 
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(transport-as-a-service, TaaS), за прогнозом дозволить заощадити кожній 

американській сім'ї до $ 5600 щомісяця110. 

Все це станеться завдяки переходу на безпілотні автомобілі (AV), 

електричні автомобілі (EV) і повністю безпілотний автомобіль п'ятого 

покоління (A-EV), при цьому, базова модель автомобіля – включає в себе ПЗ 

і апаратне забезпечення (ICE). Автомобілі можуть бути оснащені 

операційною системою на основі штучного інтелекту (VOS). 

Дослідження, проведене Колумбійським університетом, показало, що з 

парком в усього 9000 автономних автомобілів Uber може замінити всі таксі в 

Нью-Йорку (13 000 авто). При цьому пасажири чекатимуть поїздку в 

середньому 36 секунд (проти сучасних 5 хвилин), а вартість складе 50 центів 

за милю (проти сучасних 5 $)111. 

 У звіті «Переосмислення транспорту 2020-2030 рр.» для США 

прогнозується наступне112. 

Економічні показники: 

– збільшиться до 10 разів коефіцієнт корисного використання 

транспортних засобів (кожен автомобіль буде використовуватися 

щонайменше в десять разів більше, ніж автомобілі, що належать 

індивідуальним власникам); 

– кількість автомобілів на американських дорогах скоротиться з 247 

млн. до 44 млн. (До 2030 року ще 40% всіх транспортних засобів буде як і 

                                           
110 C Hetzner, 'German industry welcomes self-driving vehicles law' (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, 15 May 

2017) <http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-welcomes-self-driving-
vehicles-law> дата звернення 5 червня 2018. 

 
111 B Wang, 'Peak Car Ownership is near – beginning of the fall of car ownership‘ (NEXT BIG FUTURE, 13 

March 2017) <https://www.nextbigfuture.com/2017/03/peak-car-ownership-is-near-beginning-of.html> дата 
звернення 5 червня 2018. 

112
 J Arbib, T Seba, Rethinking Transportation 2020-2030. The Disruption of Transportation and the Collapse of 

the Internal-Combustion Vehicle and Oil Industries (A RethinkX Sector Disruption Report, Rethink Transportation 
2017) 77. 
<https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/591a2e4be6f2e1c13df930c5/1494888038959/
RethinkX+Report_051517.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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раніше мати індивідуальних власників, але частка їх використання 

скоротиться до 5%); 

– вартість поїздки в режимі TaaS зменшиться в 10 разів у порівнянні з 

сучасним таксі; 

– до 2030 року економія на транспортних витратах призведе до 

збільшення річного доходу для домашніх господарств в США на загальну 

суму в $ 1 трлн; 

– щорічно буде випускатися на 30% менше легкових і вантажних 

транспортних засобів; 

– скоротиться попит на нафту від 100 млн. барелів на добу в 2020 році 

до 20 млн. барелів до 2030 року. 

Соціальні показники: 

– скоротиться соціальна нерівність через відсутність доступу до 

транспорту;  

– покращиться екологія – зменшення викидів вихлопних газів на 90%; 

– на 90% скоротиться кількість нещасних випадків за участю A-EV в 

порівнянні з ICE; 

– скоротиться кількість робочих місць – п'ять мільйонів робочих місць 

по всій країні, що потребуватиме втручання політичних інститутів. 

Загальнодержавні показники: 

– досягнення лідерства в технології, оскільки країни і міста прагнуть 

отримати перевагу першопрохідця в розвитку технологій A-EV; 

– збільшення ВВП завдяки скороченню часу на логістику; 

– поліпшення якості життя за рахунок підвищення мобільності тих, хто 

не має доступу до транспорту, більш чистого повітря, меншого числа жертв 

на дорогах і здатності уряду виконувати свої завдання в області зміни 

клімату. 

У Великобританії в 2015 році було запущено вісім дослідницьких 

проектів з обсягом фінансування в 20 мільйонів фунтів стерлінгів, в тому 
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числі, з випробувань безпілотних автомобілів в Брістолі, Ковентрі і Мілтон 

Кейнс113. Уряд має на меті представити Великобританію як глобальний центр 

інтелектуальної мобільності. 

Однак, в Брюсселі вважають, що Європі необхідно переглянути свою 

систему допуску на дороги нових автомобілів, щоб не відставати від 

технологічних досягнень, в першу чергу, шляхом введення інституту 

«пробних випробувань» для автоматизованих і повністю автономних 

транспортних засобів. У звіті Європейська рада з безпеки на транспорті 

(ETSC) зазначила, що ЄС далеко від вирішення проблем, які можуть 

принести автомобілі, керовані самостійно114. 

Дрони. Дрони зазвичай класифікуються на основі їх пропелерів і цілей 

використання. Дрони можуть витримувати великі навантаження, містити 

камеру, і інше корисне навантаження, мати стабілізатори і можуть бути 

оснащені GPS. Безпілотні літальні апарати можуть бути використані в 

диверсифікованій діяльності, наприклад, від доставки товарів до 

фотографування місцевості, від сільськогосподарського землеробства до 

захисту життя диких тварин, від контролю за порушеннями дорожнього руху, 

пошуку зниклих людей до вивчення важкодоступних ресурсів тощо115. Попри 

всі ці перспективи нерегульоване використання безпілотних літальних 

апаратів (БЛА) призвело до виникнення окремих проблем конфіденційності, 

безпеки і захисту, причому найбільш важливою з них є проблема авіаційної 

безпеки. 

                                           
113 C Hetzner, 'German industry welcomes self-driving vehicles law' (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, 15 May 

2017) <http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-welcomes-self-driving-
vehicles-law> дата звернення 5 червня 2018. 

114 Prioritising the Safety Potential of Automated Driving in Europe (European Transport Safety Council April 
2016) 22. <http://etsc.eu/wp-content/uploads/2016_automated_driving_briefing_final.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

115 E Karim, 'Drone in Bangladesh: Safety concerns and regulation' (The Daily Star, 27 December 2016) 
<http://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-vision/drone-bangladesh-safety-concerns-and-regulation-1335874> 
дата звернення 5 червня 2018. 
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Ризики, пов'язані з можливим порушенням приватності при 

використанні дронів для фото і кіно зйомки, настільки великі, що один з 

таких випадків розглядається в Федеральному суді США116. 

Тільки в США близько 100 компаній, академічних установ та урядових 

організацій, розробляють понад 300 моделей БЛА, які широко варіюються за 

розміром, формою і можливостям. Деякі безпілотні літальні апарати важать 

1900 фунтів і можуть залишатися в повітрі протягом 30 годин і більше, а 

деякі з них мають довжину 6 дюймів. В даний час більшість БЛА 

експлуатуються військовими і мало впливають на національний повітряний 

простір. Однак у міру дозрівання технології все більша кількість БЛА буде 

експлуатуватися цивільними і комерційними користувачами і це може мати 

значний вплив на національний повітряний простір. Однак прогнозований 

обсяг БЛА відносно невеликий – до 2020 року близько 15 000 одиниць і до 30 

000 одиниць до 2030 року117. 

Кораблі. У Норвегії планується наприкінці 2018 року спустити на воду 

автономно керований електричний корабель «Yara Birkeland», який 

призначено для навігації в прибережній акваторії і для самостійного 

швартування з використанням системи глобального позиціонування, радара, 

відеокамер і датчиків118. Судно буде коштувати 25 мільйонів доларів, що в 

три рази більше, ніж звичайний контейнерний корабель такого ж розміру, але 

без рідкого палива і екіпажу стає можливим скорочення річних 

експлуатаційних витрат до 90%. Міжнародна морська організація, яка 

регулює морські перевезення, прогнозує, що до 2020 року буде створено 

законодавство, яке буде регулювати роботу кораблів без екіпажу. Норвежці 

                                           
116 ibid.  
 
117 B Ward, 'Commercial drones in the U.S.: Privacy, ethics, economics — and journalism' (Journalist's 

Resource, 22 June 2015) <https://journalistsresource.org/studies/economics/business/commercial-drones-united-
states-privacy-ethics-economics> дата звернення 5 червня 2018. 

118 C Paris, 'Norway Takes Lead in Race to Build Autonomous Cargo Ships' (WSJ, 22 July 2017) 
<https://www.wsj.com/articles/norway-takes-lead-in-race-to-build-autonomous-cargo-ships-1500721202> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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не самотні в пошуку автономного судноплавства, тому що британський 

виробник Rolls-Royce Holding PLC також інвестує в аналогічну технологію і 

планує до 2020 року запустити роботизовані судна. 

Японські суднобудівники мають грандіозні плани з будівництва до 2025 

року близько 250 самокерованих вантажних суден, в яких обладнання з 

використанням штучного інтелекту дозволить прокладати максимально 

безпечні, короткі та зручні маршрути119. 

 

1.2.11. Інтернет речей і юридична діяльність 

Багато експертів переконані, що передові технології ІР, наступні 10-15 

років будуть сприяти революційним змінам в індустрії, торгівлі, охороні 

здоров'я, освіті, військовій справі, охороні навколишнього середовища, 

культурі, міському, сільському і домашньому господарстві, побуті тощо. При 

цьому основною мотивацією проведення цих змін буде значна економія 

ресурсів, збільшення рентабельності робіт, різке підвищення економічної 

ефективності будь-якої діяльності, створення умов для прийняття в режимі 

реального часу управлінських рішень (технологічних рішень, бізнес-рішень, 

державних і військових рішень тощо) максимально наближених до 

оптимальних на основі врахування необхідно великої кількості актуальних 

даних. 

Широке впровадження ІР матиме наслідком істотні зміни в соціумі, 

появу нових видів соціальної активності та зникнення колишніх, зміни, іноді 

кардинальні, в змісті і характері певних видів діяльності, в тому числі, 

юридичної. 

                                           
119 'Япония начала строительство самоуправляемых грузовых судов' (Экономические известия, июль 

2017) <http://news.eizvestia.com/news_society/full/906-yaponiya-nachala-stroitelstvo-samoupravlyaemyx-
gruzovyx-sudov> дата звернення 5 червня 2018. 
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Велика кількість процесів і факторів, що мають місце в багатьох країнах, 

формують певні тренди розвитку юридичної діяльності. Можна навести деякі 

приклади. 

1. Глобалізація економічних, інформаційних, фінансових і т. п. відносин: 

– зростання конкуренції як на національному, так і на міжнародному 

рівні; 

– необхідність володіння знаннями про особливості юрисдикцій не 

тільки інших держав, а й окремих регіонів, наприклад, окремих штатів (штат 

Деллавер, США). 

2. Прискорення темпів здійснення і розвитку всіх процесів в соціумі: 

– необхідність різкого збільшення швидкості реакції на виклики; 

– підвищення якості реакції на запити; 

– зростання попиту на комплексну спеціалізацію юридичних послуг. 

3. Інтенсивний розвиток законодавства: 

– динамічно з'являються нові галузі права і законодавства; 

– відбувається розвиток і реформування галузей права і законодавства; 

– постійно напрацьовуються правові новели для вдосконалення 

законодавства. 

4. Висока чутливість до помилок в юридичній діяльності: 

– зросла прозорість результатів дій юридичних компаній, в тому числі 

негативних, завдяки соціальним мережам, форумам, спеціалізованим веб-

сайтам тощо; 

– вироблення юридичних рішень вимагає врахування великої кількості 

інформації (вимог законодавства, прецедентів, даних, фактів). 

5. Високі темпи зростання кількості горизонтальних суспільних 

відносин як національних, так і міжнародних: 

– зростання пріоритетності методів саморегулювання і корпоративних 

методів регулювання суспільних відносин; 
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– часовий пріоритет міжнародного права над національним в процесі 

правотворчості. 

6. Підвищення вимог до змісту і якості юридичного менеджменту і 

маркетингу: 

– формування нових способів і форм просування юридичних послуг; 

– клієнт-орієнтований юридичний сервіс (адаптивна юридична 

спеціалізація); 

– використання в юридичній практиці CRM (Customer Relationship 

Management, система управління взаємовідносинами з клієнтами); 

– підвищення значення аутсорсингу, зменшення ролі власних 

юридичних служб – для малих і середніх фірм; 

– підвищення значення власних юридичних служб, зменшення ролі 

аутсорсингу – для великих фірм і корпорацій; 

– зростаюче протиріччя між необхідністю вузької і глибокої юридичної 

спеціалізації і бажанням клієнта мати комплексне обслуговування; 

– аутсорсинг юристів для юристів. 

7. Ускладнення условий діяльності юристів: 

– постійно зростаючі обсяги роботи; 

– збільшення кількості робочих годин; 

– значна частка рутинної роботи; 

– зменшення частки творчої та креативної роботи на тлі зростання 

обсягу зростання рутинних завдань. 

Системним рішенням щодо нейтралізації наслідків зазначених трендів 

може бути застосування технологій ІР в юридичній діяльності, перш за все 

тих, які використовують технології штучного інтелекту. 

Аналіз стану та перспектив розвитку використання комп'ютерних 

технологій в юридичній діяльності (LegalTech) зроблено в оглядовій 
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публікації120. Юридичні технології, відомі як LegalTech, відносяться до 

технологій і програмного забезпечення, які роблять юристів більш 

ефективними, тому традиційні юридичні фірми стикаються з постійно 

зростаючою кількістю стартапів, які працюють над спеціалізованими 

юридичними продуктами, що безпосередньо конкурують з юридичними 

фірмами. Цей процес подібний до того, як традиційні банки піддаються 

атакам з боку FinTech. LegalTech, без сумніву, змінить юридичний ринок 

назавжди. 

У Німеччині пропонуються такі стандартизовані продукти для 

юридичної консультації як: щодо претензій на відкладені або скасовані рейси 

(payments2go.de, euclaim.de, euflight.de, fairplane.de, flightright.de, 

getairhelp.com, wirkaufendeinenflug.de), щодо заявок на затриманий або 

скасований потяг (Bahn-buddy.de, zug-erstattung.de), щодо завершення іпотеки 

(bankright.de, rechtohnerisiko.de), щодо розірвання договору (aboalarm.de, 

volders.de, dasrecht.de), щодо оформлення допомоги по соціальному 

забезпеченню і багатьом іншим ситуаціям (dasrecht.de, rightmart.de). Подібні 

послуги з'являться і в інших областях, наприклад, при захисті від звільнення, 

подачі заяви про неспроможність, подачі заяви про розлучення, припиненні 

договорів оренди та звільненні майна. 

Автори огляду відзначають ще одну цікаву категорію LegalTech – ШІ і 

e-Discovery, що створюють умови для зменшення навантаження на юристів 

при роботі з величезними обсягами даних і документів. Прикладами є 

програмні продукти, які автоматично аналізують контракти практично 

необмеженого обсягу для оцінки ризику (leverton.de) і програмні продукти, 

які допомагають юристам структурувати документи та створювати зв'язки 

між ними (lexalgo.com, knowledgetools.de, normfall.de). Так, стартап Leveton з 

ШІ: читає і трактує тексти договорів; надає відповідь на складні питання; 

                                           
120 М Kabakou, ‗The rise of ‗LegalTech‘: A German market overview‘ (TECH.EU) 

<http://tech.eu/features/10409/germany-legal-tech-market-overview/> дата звернення 5 червня 2018. 
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розпізнає 18 мов; знаходить повтори, помилки; готує звіти з усіх проектів 

договорів та стану їх виконання тощо без участі людини. Більші юридичні 

фірми роблять самостійні експерименти в цій категорії LegalTech (наприклад, 

IBM Watson at Baker & McKenzie). 

Відомо, що розробляється проект, який дозволяє створити інтеграцію 

між програмним забезпеченням, що використовується для різних видів 

юридичної роботи, пов'язаної з угодами з нерухомістю від управління 

продажами до аналізу ключових аспектів оренди та інших правових 

документів, та програмою з штучним інтелектом, призначеною для 

моделювання податкових зобов'язань з продажу майна121. 

Можна припустити, що одним з найбільш ефективних напрямків 

розвитку LegalTech є смарт-контракти, які завдяки використанню технологій 

ІР, роблять можливим реалізацію повністю без участі юристів-фізичних осіб 

процес підготовки, укладення, початку реалізації, супроводу, виконання 

договору і проведення фінансових операцій, пов'язаних з ним. 

Один з перших прикладів таких смарт контрактів є інтернаціональна, 

міжбанківська угода Wells Fargo, Commonwealth Bank і компанії Brighann 

Cotton з постачання невеликої партії бавовни з Техасу в Китай, для реалізації 

якої в жовтні 2016 року було використано повний набір самих трендових 

сучасних технологій: блокчейн, смарт-контракт і IoT. Сенсори під час 

транспортування спостерігали стан вантажу і як тільки він був доставлений в 

китайський порт, GPS-датчики повідомили про це, після чого «розумний» 

контракт автоматично перевів гроші на рахунок продавця, а право власності 

на бавовну переоформив на покупця. У цьому контракті людина не брала 

безпосередньої участі, що значно прискорило процес122. 

                                           
121 'Legal AI Co. Leverton Partners with PropTech Co. Landscape' (ARTIFICIAL LAWYER, 31 May 2017) 

<https://www.artificiallawyer.com/2017/05/31/legal-ai-co-leverton-partners-with-proptech-co-landscape/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

122 Р Окашин,  'Первая международная сделка с блокчейн, смарт-контрактом и IoT' (ХАЙТЕК, 25 октября 
2016) <https://hightech.fm/2016/10/25/another_blockchain_deal> дата звернення 5 червня 2018. 
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Не менш вражаючим за ефективністю є використання ШІ для аналізу 

юридичних баз законодавства, судових рішень, прецедентів, текстів 

договорів, юридичних довідників і будь-якої іншої юридичної літератури. 

Використання великих і відкритих даних також принесе значні переваги в 

юридичній діяльності. Мова, звичайно, йде про використання таких 

можливостей ШІ як аналіз, навчання, планування, прийняття рішень. 

 

1.2.12. Розумні контракти та Інтернет речей 

Останнім часом з'являється досить багато публікацій щодо так званих 

«розумних» контрактів і їх впливу на право і професію юриста в принципі. 

Особливо багато таких публікацій в західній пресі. Найчастіше в них 

вказується, що сучасне договірне право в його нинішньому вигляді 

наближається до заходу, професія юриста скоро знеціниться, а всі сфери 

бізнесу чекає кардинальна перебудова процесів на основі технології 

блокчейн123. 

Термін «розумний контракт» було популяризовано американським 

криптографом Ніком Сабо в ряді своїх статей 90-х років, наприклад в його 

статті 1997 року «Інтелектуальні контракти: створення блоків для цифрових 

ринків»124. 

Сучасне розуміння розумних контрактів – це контракти, які базуються 

на використанні технології блокчейн. 

Блокчейн (від англ. «Blok» – блок і «chain» – ланцюг, blockchain) – це 

розподілена база даних, що складається з блоків інформації, які містять в собі 

                                           
123 И Булгаков, '«Умные» контракты и современное договорное право' (Zakon RU, 12.08.2016) 

<https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo> дата звернення 5 червня 
2018.  

124 N Szabo, 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets' (1996) 
<http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.be
st.vwh.net/smart_contracts_2.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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записи про всі транзакції, що були здійснені учасниками певної 

організаційної системи125. 

На Всесвітньому саміті в Давосі у 2015 році було опубліковано дані про 

те, що на думку 58% опитаних експертів до 2027 року при виробництві 10% 

світового валового внутрішнього продукту (ВВП) буде використовуватися 

технологія блокчейн126. 

Савельєв А. І. визначає блокчейн як децентралізовану розподілену базу 

даних ("облікова книга") всіх підтверджених транзакцій, здійснених відносно 

певного активу, в основі функціонування якої лежать криптографічні 

алгоритми127. 

Важливо відзначити, що система є розподіленою, тобто немає якогось 

єдиного центру, тому що інформація про вчинені транзакції є в усіх 

учасників системи і кожен може її перевірити. У кожному блоці зберігається 

інформація про транзакції всіх учасників, включаючи сторони, дату та іншу 

службову інформацію, а самі блоки збудовані в єдиний ланцюжок, причому 

всі блоки системи послідовно пов'язані один з одним таким чином, що кожен 

наступний блок містить інформацію щодо попереднього блоку. Для того, 

щоб максимально захистити учасників системи при здійсненні транзакцій, 

інформація про операції є публічною і підтверджується спеціальними 

учасниками системи128. 

                                           
125 И Булгаков, '«Умные» контракты и современное договорное право' (Zakon RU, 12.08.2016) 

<https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo> дата звернення 5 червня 
2018. 

126 Deep Shift - Technology Tipping Points and Societal Impact. Survey Report (World Economic Forum, 
September 2015) 42. <https://ec.europa.eu/futurium/en/content/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-
impact-global-agenda-council-future> дата звернення 5 червня 2018. 

127 А Савельев, 'Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического договорного 
права' (2016) 3 Вестник гражданского права 32. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26468044 > дата звернення 5 
червня 2018. 

128 И Булгаков, '«Умные» контракты и современное договорное право' (Zakon RU, 12.08.2016) 
<https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo> дата звернення 5 червня 
2018. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact-global-agenda-council-future
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact-global-agenda-council-future
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Савельєв А.І. зазначає дві основні інноваційні якості технології 

блокчейн129, які полягають в тому, що вона дозволяє: 

1) фіксувати достовірні дані про приналежність існуючого в цифровій 

формі активу певній особі без необхідності залучення будь-якого 

спеціалізованого посередника, в силу чого є сильним фактором 

дезінтермедіації економіки; 

2) забезпечити можливість безпосередньої передачі такого активу іншій 

особі. 

Це твердження виглядає дискусійним, тому що: 

– технологія блокчейн дійсно дає можливість фіксувати дані, але не 

забезпечує при первинному введенні їх початкову достовірність. Поняття 

достовірності може бути віднесено тільки до наступних транзакцій; 

– технологія блокчейн дає можливість фіксувати дані не тільки 

існуючого в цифровій формі активу, але і будь-якого іншого матеріального 

активу; 

– у разі наявності фізичного активу цифрові технології блокчейн не 

дають можливості здійснити безпосередню передачу такого активу іншій 

особі. 

Відповідно до алгоритму роботи блокчейн ланцюжок є авторитетною 

(надійною) базою даних. Така база даних завдяки тому, що кожний 

комп'ютер зберігає повну копію бази даних блокчейнів і кожна копія 

зберігається в синхронізації з попередніми копіями за допомогою системи 

криптографічних примусових правил (консенсусний алгоритм) і тому, що 

вона не контролюється однією стороною, має дуже високі довірчі 

властивості130. У такій базі даних (блокчейн ланцюжок) інформацію ніколи 

                                           
129 А  Савельев, 'Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического договорного 

права' (2016) 3 Вестник гражданского права 32. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26468044 > дата звернення 5 
червня 2018. 

130 J Stark, 'How Close Are Smart Contracts to Impacting Real-World Law?' (Сoindesk, 11 apr 2016) 
<https://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/> дата звернення 5 червня 2018. 
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не можна видалити після того як вона буде правильно додана завдяки 

криптографічному захисту на основі обчислень хеш-функції. 

В Євросоюзі достатньо довго обережно ставилися до оцінки 

можливостей технології блокчейн. Але влітку 2017 року Європейська комісія 

оголосила про запуск свого проекту Blockchain4EU, охоплення якого буде 

поширюватися далеко за проблематику додатків FinTech131. При цьому 

Європарламент вважає, що Європейська комісія повинна отримати досвід 

використання блокчейна як базової технології з розробкою будь-яких 

необхідних законів, але без застосування «важкого підходу» до регулювання, 

щоб не ускладнити інновації з цією новою технологією та інвестиції в неї. 

Слід враховувати, що не всі існуючі сьогодні блокчейн платформи 

надають можливість використання розумних контрактів132. 

У літературі широко дебатуються питання можливого застосування 

розумних контрактів. Так деякі експерти припускають, що використання 

розумних контрактів можливо в різних сферах133 134 135: виборний процес; 

ідентифікація сторін багатостороннього контракту; роздрібна торгівля; 

іпотека; автострахування; процесинг цінних паперів; логістика, постачання 

комплектуючих; кредитування і бухгалтерський облік тощо. 

Компанія Everledger завдяки використанню технології блокчейн 

верифікує походження алмазів136. Електронний «паспорт», що містить у тому 

числі інформацію про місце видобутку і попереднього власника, зберігається 

                                           
131 'The EU and blockchain: taking the lead?' (Finextra, 22 June 2017) 

<https://www.finextra.com/blogposting/14216/the-eu-and-blockchain-taking-the-lead> дата звернення 5 червня 
2018. 

132 'Smart Contracts' (Блог DTI Algorithmic, 15 May 2017) <https://medium.com/@research15/smart-contracts-
871160e7feac> дата звернення 5 червня 2018. 

133 Contracts: 12 Use Cases for Business & Beyond, (Chamber of Digital Commerce 2016) 53 
<http://orebits.io/pdf/Smart_contracts_12_use_cases_for_business_and_beyond.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

134 D Bradbury, 'Blockchain expert maps its security potential' (It World Canada, 19 May 2017) 
<http://www.itworldcanada.com/article/blockchain-expert-maps-its-security-potential/393163> дата звернення 5 
червня 2018. 

135 'Smart Contracts' (Блог DTI Algorithmic, 15 May 2017) <https://medium.com/@research15/smart-contracts-
871160e7feac> дата звернення 5 червня 2018. 

136 ibid. 

http://www.itworldcanada.com/ar
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за допомогою технології блокчейну. Смарт-контракти перевіряють ці дані на 

відповідність стандартам, виявляють нелегальні дії і шахрайство. За час 

свого існування сервіс верифікував походження більше 1 мільйона 

дорогоцінних каменів. 

Консорціум R3 (інтернаціональна фінансово-технологічна дослідницька 

компанія, штаб-квартира якої розташована в місті Нью-Йорк), що включає 

більше 70 великих фінансових організацій, веде розробки в області 

застосування блокчейна у фінансовій галузі137. Більше 15 банків-учасників 

розробили прототипи розумних контрактів для проведення операцій 

факторингу, надавши учасникам можливість бачити дані по операціях в 

режимі реального часу. 

Ряд авторів, вважають, що системи, засновані на блокчейнах (розумні 

контракти – авт.), можуть підвищити ефективність процесів закупівлі, 

логістики і платежів, скоротити ручну обробку імпортної / експортної 

документації, забезпечити відповідність та доставку товарів і запобігти 

втратам, що в цілому знижує витрати, покращує безпеку та зводить до 

мінімуму шахрайство. Вони також можуть надати засоби для перевірки 

автентичності, походження і етичних стандартів товарів і послуг. Прозорі 

історії володіння могли би виявити будь-яке історичне шахрайство, крадіжку, 

використання примусової праці, посилання на насильство, наркотики або 

торгівлю зброєю, або іншу сумнівну практику, підвищення потенціалу для 

забезпечення дотримання закону та забезпечення більш відповідального 

споживання138.  

Крім того, в цій же роботі описується ряд прикладів використання 

блокчейнов139. 

                                           
137 ibid. 
138 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 

24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 
139 ibid. 
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Уряд Естонії здійснив експеримент з впровадження розумних 

контрактів, що дозволяють громадянам використовувати свої посвідчення 

особи для замовлення медичних рецептів, голосування, банкінгу, подачі 

заявок на отримання пільг, реєстрації їх бізнесу, сплати податків і доступу 

приблизно до 3 000 інших цифрових послуг. 

Кілька країн, включаючи Гану, Кенію та Нігерію, почали 

використовувати блокчейни для управління реєстрами земель. Їх мета 

полягає в тому, щоб створити чіткий і такий, що заслуговує на довіру, запис 

прав власності у відповідь на проблеми з реєстрацією, корупцією і низьким 

рівнем доступу громадськості до записів. 

Швеція проводить тести щодо здійснення угод з нерухомістю за 

допомогою розумних контрактів, що дозволяє всім сторонам (банкам, уряду, 

брокерам, покупцям і продавцям) відстежувати хід транзакції на всіх її 

етапах і гарантувати справжність і прозорість процесу при значному 

скороченні часу і витрат. 

Департамент з питань праці та пенсій у Великобританії також 

випробував використання технології blockchain для соціальних виплат. Тут 

громадяни використовують свої телефони для отримання соціальних виплат 

і, за їх згодою, їх транзакції записуються до розподіленої книги. Мета цієї 

ініціативи – допомогти людям керувати своїми фінансами і створити більш 

безпечну і ефективну систему соціального забезпечення, запобігати 

шахрайству і зміцнювати довіру між заявниками та урядом. 

Реалізуються прагнення використання блокчейна в юриспруденції. 

Наприклад, лондонська юридична фірма Selachii «оголосила про плани 

оцифрування своїх юридичних угод з використанням технології blockchain», 

а адвокати юридичної фірми United States Holland & Knight заявили, що 

технологія blockchain «надає прекрасну можливість для тих фірм, які можуть 

впроваджувати інновації», оскільки це може допомогти фірмам «надавати 

більш ефективні послуги, що призведе до конкурентної переваги в 
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порівнянні з тими фірмами, які не розвиваються»140. Завдяки таким видам 

розробок використання технології блокчейнів в практиці права може стати 

реальністю в найближчому майбутньому. 

Однак є підстави бути обережними. Довіра між учасниками залежить від 

довіри до технології blockchain, але вона не є повністю вільною від 

вразливості, включаючи як випадкові помилки, так і шкідливі атаки. 

Автоматизація не гарантує усунення помилок, конфліктів інтересів або 

корупції в складних глобальних ланцюгах поставок141. 

Іншими словами, ідея, що лежить в основі блокчейн, полягала в 

забезпеченні максимальної довіри до системи, валюти і до транзакцій. 

Оскільки формується єдиний ланцюжок операцій, то внести будь-які зміни 

до нього вкрай складно (вони будуть відкинуті системою). Для того, щоб 

«зламати» таку систему будуть потрібні значні обчислювальні потужності. 

Крім того, чим більше учасників системи, тим складніше її «зламати», тому 

що зміна інформації в одному блоці буде потребувати внесення змін до 

інших блоків системи. Все це робить блокчейн досить безпечною і надійною 

системою для фіксації транзакцій між її учасниками.  

Неважко помітити, що механізм, який спочатку створювався для 

запобігання подвійного витрачання при переказі грошових коштів став 

затребуваний в інших сферах життя. Адже в блоки можна записувати не 

тільки інформацію про транзакції користувачів, але й іншу інформацію. 

Першими на дану технологію звернули увагу банки і фінансові інститути. 

Пізніше до експериментів з блокчейн приєдналися представники інших 

індустрій.  

 

                                           
140 A Liou, 'Using Bitcoin‘s Blockchain Technology In Legal Practice' (STLR, 28 March 2016). 

<http://stlr.org/2016/03/28/using-bitcoins-blockchain-technology-in-legal-practice/> дата звернення 5 червня 
2018. 

141 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 
24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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1.3. З чого складається Інтернет речей 

 

Вважається, що вплив таких передових технологій як ІР в найближчому 

майбутньому суттєво змінить виробництво, торгівлю, охорону здоров'я, 

освіту, охорону навколишнього середовища, логістику в самих різних 

сферах, культуру, міське, сільське і домашнє господарство, побут і багато 

іншого. При цьому будуть відбуватися не тільки зовнішні косметичні зміни, а 

й змістовні, іноді, такі, що змінюють суть тієї чи іншої діяльності. 

Технологічно ІР складається з різноманітних наборів деяких основних 

функціональних елементів, які можуть бути використані в різних поєднаннях 

і можуть бути представлені в найрізноманітніших конструктивних і схемних 

рішеннях. При цьому основною визначальною відмінністю є підключення 

всіх цих елементів до мережі Інтернет. У літературі, особливо в технічній, 

використовуються найрізноманітніші терміни і описи різних технічних 

елементів ІР. Для визначеності наведемо стислий якісний опис основних 

функціональних елементів. 

1. Мікропроцесор – програмно-керований універсальний або 

спеціальний обчислювальний пристрій, що забезпечує виконання 

арифметичних, логічних операцій і операцій управління, записаних в 

машинному коді, реалізований у вигляді однієї мікросхеми і призначений для 

цифрової обробки дискретних (цифрових) даних і / або аналогової інформації 

та управління процесом цієї обробки142 143. 

  Сучасні і майбутні мікропроцесори мають і матимуть надзвичайно малі 

розміри і гранично мале енергоспоживання, що дозволяє розміщувати їх 

всередині промислових виробів, окремих товарів, побутових предметів, 

одягу, взуття, паспортів, кредитних карт тощо. Мікропроцесори 
                                           

142 A Osborne, An Introduction to Microcomputers (Osborne & Associates Inc. 1977) Vol 1. 
<https://archive.org/details/AnIntroductionToMicroprocessorsVolume1> дата звернення 5 червня 2018. 

143 ‗Микропроцессор. Физическая энциклопедия‘ (Советская энциклопедия 1988) 
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3911/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0
%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A0> дата звернення 5 червня 2018. 
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використовують для управління різними пристроями в системах управління 

рухом або польотом транспортних засобів, системах автоматизації 

виробничих процесів, наприклад, при виготовленні деталей на токарних 

верстатах або управлінні роботою пилососа в квартирі, управлінні роботою 

побутових приладів (телевізорів, друкуючих пристроїв, холодильників, 

кондиціонерів, систем опалення тощо) або управління роботами, які 

виконують найрізноманітніші дії. 

Мікропроцесори призначені для вироблення керуючих впливів на основі 

обробки отриманих даних, в тому числі отриманих і від сенсорів, відповідно 

із закладеним у програму алгоритмом. 

2. Сенсор (датчик) – засіб вимірювань, призначений для вироблення 

сигналу вимірювальної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого 

перетворення, обробки і (або) зберігання, але яка не піддається 

безпосередньому сприйняттю спостерігачем144. 

Сенсор дає можливість вимірювати вагу, кількість предметів, 

температуру, висоту, швидкість, частоту пульсу, артеріальний тиск, 

розташування, вологість, освітлення, рівень цукру в крові, якість повітря, 

вологість ґрунту і багато іншого, що може бути віднесено до вимірюваних 

фізичних величин. Сенсори представляють цю інформацію у вигляді 

цифрових даних. Крім того, вони можуть включати до свого складу 

мікропроцесори, які керують процесом вимірювання і забезпечують 

первинну обробку отриманих даних, а також забезпечують, в разі 

необхідності, шифрування даних, які передаються. Вони також можуть 

оснащуватися ідентифікатором самої різної фізичної природи, що дозволяє 

автоматизувати процес ідентифікації його даних серед безлічі результатів 

                                           
144 В Шарапов и другие, Справочное пособие (Техносфера 2012) 624. <http://www.lib.knigi-

x.ru/23tehnicheskie/598703-1-vm-sharapov-polischuk-koshevoy-ishanin-minaev-sovlukov-datchiki-pod-obsch-red-
sharapova-polischu.php> дата звернення 5 червня 2018. 
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вимірювань подібних інших сенсорів. Сенсор може містити пристрій для 

забезпечення бездротової передачі даних. 

Сенсори призначені для вимірювання фізичних величин і передачі 

зібраної інформації у вигляді цифрових даних. 

3. Пристрій – прилад, механізм, конструкція, установка зі складною 

внутрішньою структурою, який створено і який використовується для 

виконання певних дій або функцій. Пристрої, як правило, управляються за 

допомогою мікропроцесорів відповідно до закладеної в них комп'ютерної 

програми. Пристрої можуть здійснювати певні фізичні дії з різними 

предметами (піднімати, переносити, кидати, свердлити, стругати, гріти, 

охолоджувати тощо), включати (вимикати, перемикати) електроенергію, 

потоки газів, рідини тощо, переміщати предмети в просторі, створювати 

предмети тощо. 

Пристрої призначені для виконання певних дій з фізичними об'єктами. 

4. Мережа передачі даних – мережа Інтернет, до якої підключені всі 

перераховані вище функціональні елементи ІР, які мають в ній свій 

унікальний ідентифікатор. Мережа Інтернет, забезпечує можливість обміну 

даними між функціональними елементами ІР та використання Інтернет 

технологій. Крім того, для передачі даних використовуються такі технології 

як RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, XBee, Zigbee, Z-Wave, і Wireless M-Bus145 і 

багато інших. Завдяки наявності мережі передачі даних стає можливим 

створення і функціонування систем і комплексів ІР. 

Мережа передачі даних призначена для передачі і прийому даних, а 

також для забезпечення взаємозв'язку між усіма складовими ІР. 

5. Комп'ютерна програма: 1. – поєднання комп'ютерних інструкцій і 

даних, що дозволяють комп'ютерному обладнанню виконувати обчислення 

або функції управління 2. – синтаксичний блок, який відповідає правилам 

                                           
145 K Ebersold, R Glass, 'The impact of disruptive technology: The Internet of Things' (2015) Vol 16 Is I 

Information Systems 194. <http://www.iacis.org/iis/2015/4_iis_2015_194-201.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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конкретної мови програмування і складається з декларацій і заяв або 

інструкцій, необхідних для виконання певної функції або завдання, або 

рішення проблеми (стандарт ISO / IEC / IEEE 24765: 2010)146. 

6. Великі дані – структурований і / або неструктурований набір даних 

величезних обсягів і значного різноманіття, для збору, зберігання, управління 

і аналізу яких та отримання результатів, що можуть бути сприйняти 

людиною, необхідно задіяти сукупність спеціальних підходів, інструментів і 

методів обробки147 148 149. 

7. Хмарна технологія – це технологія обробки даних на основі хмарних 

обчислень (англ. cloud computing), які представляють собою модель 

забезпечення повсюдного, віддаленого мережевого доступу до 

багатокористувацької сукупності обчислювальних ресурсів, які вільно 

конфігуруються (наприклад, до програмного забезпечення, мереж, серверів, 

пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів), оперативно надаються і 

звільняються з мінімальними зусиллями щодо управління або взаємодії з 

провайдером150. 

Хмарні технології є потужним засобом для економії на придбанні 

власних обчислювальних ресурсів, що є особливо важливою умовою для 

широкого застосування технологій ІР фізичними особами або 

підприємствами чи організаціями, що мають обмежені можливості щодо 

капітальних витрат. 

                                           
146 ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering (Vocabulary) 

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en> дата звернення 5 червня 2018. 
147 C Preimesberger, ‗Hadoop, Yahoo, 'Big Data' Brighten BI Future' (eWeek, 15 August 2011) 

<http://www.eweek.com/cloud/hadoop-yahoo-big-data-brighten-bi-future> дата звернення 5 червня 2018. 
148 А Моррисон и другие, 'Большие Данные: как извлечь из них информацию' (2010) 3 Технологический 

прогноз 10. 
149 J Manyika et al. Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity (McKinsey Global 

Institute 2011) 143. <http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-
frontier-for-innovation> дата звернення 5 червня 2018. 

150 P Mell, T Grance, The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of 

Standards and Technology (National Institute of Standards and Technology 2011) 
<http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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8. Штучний інтелект (ШІ, artificial intelligence, AI) – комплекс 

комп'ютерних програмних і апаратних засобів, здатних виконувати функції, 

асоційовані з інтелектуальними (творчими) діями людини: аналіз, навчання, 

планування, рішення, творчість тощо. 

Найбільш продуктивні напрямки робіт з ШІ пов'язані з розробками: 1) 

експертних систем або систем підтримки рішень, 2) баз даних, що 

дозволяють різними способами аналізувати інформацію і вибирати варіанти, 

оцінюючи наслідки прийнятих рішень, 3) дослідних (ситуаційних) моделей, 

що дозволяють візуалізувати реальність, недоступну безпосередньому 

спостереженню151 152. 

9. Система – сукупність пристроїв, мікропроцесорів і сенсорів, яка 

характеризується певною структурою і взаємозв'язками між ними і 

призначена для реалізації певної функції або сукупності функцій для 

досягнення конкретної мети.  

Комп'ютерна програма, відповідно до якої функціонує система, може 

бути детермінованою, тобто працюючою  відповідно до однозначно 

визначеного алгоритму, або може містити елементи адаптації, що робить 

алгоритм функціонування системи варіабельним, адаптивним до змінюваних 

умов, але без зміни мети функціонування. Комп'ютерна програма 

розміщується в центральному процесорі або реалізовується за технологією 

хмарних обчислень. 

Система призначена для виконання певних дій при реалізації конкретної 

функції або набору функцій. 

10. Комплекс – сукупність систем, що функціонують під управлінням 

комп'ютерної програми, що містить елементи штучного інтелекту, або під 

управлінням повністю інтелектуальної комп'ютерної програми, здатної 

                                           
151 N Nilsson, Problem-Solving Methods in Artificial Intelligence (McGraw-Hill 1971) 

<https://search.lib.virginia.edu/catalog/u537589> дата звернення 5 червня 2018. 
152 'Искусственный интеллект. Краткий психологический словарь' (ФЕНИКС 1998) 

<http://psychology.academic.ru/3616> дата звернення 5 червня 2018. 
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виконувати повністю або частково окремі творчі (когнітивні) функції людини 

або їх певну сукупність. У комплексах стає можливим самостійне визначення 

поточних і перспективних цілей його функціонування, а також визначення та 

зміна цілей функціонування систем, що входять до його складу, аналіз 

BigData і самостійного прийняття рішень на їх основі. Інтелектуальна 

комп'ютерна програма, як правило, розміщується в центральному керівному 

процесорі або реалізується за технологією хмарних обчислень. 

Комплекс призначений для життєзабезпечення людини в одній або 

декількох сферах його життєдіяльності шляхом проведення робіт або 

надання послуг. 

У різних дослідженнях виділяють основні характеристики ІР, які, на 

думку авторів, є основою відмінності цих технологій від раніше відомих. Так 

в Рекомендації ITU-TY.2060 «Огляд Інтернету речей» звертається увага на 

такі фундаментальні характеристики ІР153: 

1. Взаємопов'язаність пристроїв. Будь-який елемент або складова ІР 

можуть бути з'єднані з будь-якими іншими елементами або складовими за 

допомогою глобальної інформаційної та комунікаційної інфраструктури. 

2. Взаємопов'язаність послуг. В ІР надання одних послуг може бути 

пов'язано з наданням інших послуг, що мають певні обмеження, наприклад, 

таких як необхідність захисту приватного життя. Для обліку цих обмежень 

можливо буде необхідна зміна відповідних інформаційних технологій. 

3. Неоднорідність. Пристрої ІР неоднорідні, так як вони засновані на 

різних апаратних платформах і мережах. 

4. Динамічні зміни. Стан пристроїв ІР і їх кількість може динамічно 

змінюватися, наприклад, вони можуть бути в режимі очікування і включення, 

бути підключеними і / або роз'єднаними, крім того, вони можуть змінювати 

місце розташування і швидкість пересування. 

                                           
153 Recommendation ITU-T Y.2060 «Overview of the Internet of things». Rec. ITU-T Y.2060 (ITU 2012) 

<http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.as
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5. Колосальний масштаб. Число пристроїв, які повинні управлятися та 

з‘єднуватись  один з одним буде, принаймні, на порядок більше, ніж 

пристроїв, підключених до поточної мережі Інтернет. Трафік, що має 

відношення до пристроїв ІР, буде набагато більше трафіку, який генерують 

люди. Ще більш важливим буде управління згенерованими даними і їх 

інтерпретація для конкретних цілей застосування. Це відноситься як до 

семантики даних, так і до ефективності їх обробки. 

 

1.4. Визначення терміну «Інтернет речей» 

 

У зв'язку з вибуховою популярністю ІР як серед фахівців, так і серед 

журналістів, соціологів, політиків і пересічних громадян, з'явилося дуже 

багато варіантів визначень терміна «Інтернет речей». Подібна ситуація 

спостерігається з появою багатьох новинок у житті людства: Інтернету, 

електронної торгівлі, інформаційного суспільства, електронної медицини 

тощо. Різноманітність і численність термінів, що описують нові явища, 

пояснюється досить швидким охопленням новою ідеєю великої кількості 

людей від вчених до простих громадян, високою динамікою розвитку подій 

від появи ідеї до її практичної реалізації, поліваріантністю реалізації нових 

ідей не тільки в різних сегментах суспільного життя однієї прикладної сфери, 

яка стала джерелом її появи, але і в зовсім інших сферах людської діяльності. 

Це зумовлює багатоаспектність і багатоваріантність при виділенні головних, 

основних властивостей в процесі дослідження нових явищ, що власне і є 

причиною появи різних дефініцій одного і того самого терміну. 

Аналізуючи особливості реалізації комплексів, систем і пристроїв ІР, 

специфіку їх функціонування і використання в різних додатках з 
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урахуванням результатів робіт різних груп вчених154 155 156 157 виділимо в 

інтересах цього дослідження  наступні характеристики ІР. 

1. Поширеність – сучасні темпи розвитку використання технологій ІР 

дозволяють припустити, що через 20-30 років вони будуть пронизувати всі, 

без винятку, сфери людської діяльності як в особистому, так і в 

професійному та громадському житті, а також використовуватися 

переважною більшістю бізнеса та населення. 

2. Мініатюрність – прогрес в мікромініатюризації обчислювальних, 

сенсорних, телекомунікаційних та енергетичних пристроїв дозволяє 

створювати пристрої ІР все меншими і меншими за розміром, що зробить їх 

непомітними для користувача, а значить призведе до виникнення загрози 

незнання про їхню наявність і функціонування. Це призводить до 

необхідності вирішення проблеми забезпечення публічності функціонування 

систем і пристроїв ІР шляхом прийняття, наприклад, спеціальних 

конструктивних заходів для того, щоб зробити ці пристрої (технології) 

помітними з метою можливості проведення перевірки, ревізії, контролю 

якості, процедур звітності тощо. 

3. Невизначеність «ініціатора» дій – різноманітність і складність 

алгоритмів функціонування найчастіше не дозволяють провести однозначну 

межу між випадками, коли певні дії або певна «діяльність» проводяться з 

«ініціативи» систем і пристроїв ІР або за безпосередньою ініціативою 

                                           
154 J Hoven, Fact sheet- Ethics Subgroup IoT - Version 4.01 (Delft University of Technology 2013) 

<http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1751> дата звернення 5 червня 
2018. 

155 K Habib, 'Ethical Aspects of the Internet of Things in eHealth' in Ethics for the Internet of Things vol 22 
(International Review of Information Ethics 2014) 81 <http://www.i-r-i-e.net/inhalt/022/IRIE-022-ethics-of-IoT-
full.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

156 В Pereira, A Benessia, P Curvelo, ‗Agency in the Internet of Things‘ (Institute for the Protection and Security 
of the Citizen 2013) 52.  
<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30547/1/lbna26459enn.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

157 K Rose, S Eldridge, L Chapin, The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and 

Challenges of a More Connected World (The Internet Society (ISOC) 2015) 75. 
<http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ISOC-IoT-Overview-20151022.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1751
http://www.i-r-i-e.net/inhalt/022/IRIE-022-ethics-of-IoT-full.pdf
http://www.i-r-i-e.net/inhalt/022/IRIE-022-ethics-of-IoT-full.pdf
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людини. Більш того, якщо така «ініціатива» виходить від систем і пристроїв 

ІР, то проблемою є визначення (ідентифікація) того пристрою, яке виявило 

ініціативу. 

4. Ідентифікація пристроїв – наявність великої кількості однорідних за 

своєю фізичною природою, змістом і масштабами завдань як в одній і тій 

самій прикладній сфері людської діяльності, так і в різних її сферах, 

обумовлює одночасне функціонування великої кількості однотипних і 

технічно ідентичних не тільки окремих пристроїв і сенсорів ІР, але і систем. 

В інтересах організації ефективного та сталого управління системами, 

пристроями і сенсорами ІР потрібно впровадження системи їх ідентифікації, 

за допомогою якої стане можливим зв'язати певні їх дії або «діяльність» з 

конкретною людиною. 

5. Передача даних – велика кількість людей, що використовують 

технології ІР, і велика кількість систем і пристроїв ІР, що в десятки і сотні 

разів перевищують чисельність населення Землі, призведуть до колосального 

зростання трафіка інформації у вигляді цифрових даних, що потребуює 

створення телекомунікаційної мережі, котра б забезпечувала феноменальні 

показники якості, швидкості і продуктивності передачі даних між системами 

і пристроями ІР та людьми. До систем передачі цих великих потоків даних 

висувається вимога щодо забезпечення їх цілісності та недоступності для 

несанкціонованого використання, що в більшості випадків буде потребувати 

їх шифрування. 

6. Концентрація даних – буде спостерігатися концентрація великої 

кількості даних як в цілому в глобальній системі ІР, так і даних, які 

стосуються окремих людей або якоїсь їх сукупності, яка визначається за 

самими різними ознаками. Нові можливості обчислювальної техніки, 

комп'ютерних  алгоритмів, зберігання даних, хмарних сервісів дозволять 

проводити агрегацію даних, здійснювати їх крос-факторний і кореляційний 
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аналіз, що формує абсолютно унікальні можливості для створення нової 

інформації і нових знань. 

7. Взаємопов'язаність – велика кількість систем і пристроїв ІР, що 

функціонують в інтересах вирішення конкретних завдань або задовольняють 

потреби конкретних осіб, будуть взаємно використовувати інфраструктуру 

забезпечення функціонування разом з іншими системами і пристроями ІР, 

призначеними для вирішення інших завдань або задоволення потреб інших 

осіб. Таке спільне використання інфраструктурної компоненти ІР як на рівні 

окремих компаній, виробництв, регіонів і держав, так і в світовому масштабі 

дозволяє легко і відносно недорого організувати взаємозв'язок кожної 

системи або кожного пристрою з кожною іншою системою або з кожним 

іншим пристроєм. 

Взаємопов'язаність дозволить істотно зменшити необхідні фінансові та 

матеріальні ресурси на побудову і функціонування ІР, підвищити стійкість як 

окремих систем ІР, так всього ІР в цілому. Масштаби взаємозв'язку можуть 

бути самими різними: починаючи від окремих сенсорів окремих пристроїв, 

що задовольняють потреби різних людей, і закінчуючи великими системами 

ІР, що функціонують для вирішення різних за типом завдань, наприклад, 

системи моніторингу стану пацієнтів і системи моніторингу параметрів 

навколишнього середовища. У першому випадку, сенсори можуть 

виконувати функцію трансляторів для передачі слабкого сигналу іншого 

сенсора, а в другому випадку вузли збору даних від великої кількості 

сенсорів і пристроїв ІР, місцеві, регіональні і магістральні мережі передачі 

даних, пристрої маршрутизації даних, системи ідентифікації тощо можуть 

знаходитися в спільному використанні за умови їх технічної і технологічної 

сумісності та взаємозв'язку. 

8. Самоорганізація – системи і пристрої ІР, які функціонують 

автономно, будуть здатні об'єднуватися з іншими автономними системами, в 

тому числі такими, що функціонують в інтересах інших осіб, для 
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забезпечення своїх функціональних завдань, в першу чергу з метою 

отримання даних, а в подальшому і для виконання спільних функціональних 

завдань. Подібна самоорганізація може здійснюватися як без контролю 

людини, так і під її безпосереднім оперативним контролем, створюючи тим 

самим гібридні людино-машинні системи ІР. 

9. Централізоване і розподілене управління: місце розташування 

центру управління і контролю систем і пристроїв ІР в інтересах окремого 

суб'єкта може бути, як автономним, так і централізованим. Централізоване 

управління і контроль систем і пристроїв ІР буде здійснюватися одночасно в 

інтересах кількох суб'єктів, кількість яких може досягати кілька сотень тисяч 

або навіть сотень мільйонів людей. 

10. Інтелектуальність – з'являються і отримають все більшого 

поширення окремі системи і пристрої ІР, а в майбутньому цілі комплекси, що 

їх об'єднують, які мають елементи штучного інтелекту або повністю 

інтелектуальні, що створить умови для функціонального доповнювання 

можливостей людини, а здебільше і замінювати їх. Це привносить в 

результати дій або «діяльності» систем і пристроїв ІР елементи «творчості», 

непередбачуваності та невизначеності, які можуть бути повністю 

незалежними від їх користувача. Великі переваги, які можуть дати технології 

штучного інтелекту Інтернету речей, зумовлюють їх широке поширення у 

майбутньому. 

Дослідження проблем ІР, як і будь-який інший проблеми, необхідно 

почати з визначення групи основних дефініцій цієї предметної області. 

Оскільки метою цієї роботи є розкриття змісту та можливих шляхів 

вирішення проблем правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних 

з ІР, то, звичайно, пріоритет буде віддаватися тим варіантам дефініцій, які 

будуть враховувати специфіку саме правового регулювання. 

Висловлюючи думку багатьох дослідників, А. Лучеса з ITU 

(Міжнародний телекомунікаційний союз) вважав, що загальноприйнятого 



120 

 

визначення терміну "Інтернет речей" не існує, проте він може розглядатися 

як можливість речей і людей дистанційно взаємодіяти через Інтернет в будь-

якому місці і в будь-який час завдяки конвергенції різних технологій158. 

У нашому випадку, як зазначає С. Галлер, ситуація обтяжується тим, що 

пропоновані різними авторами дефініції терміну ІР насичуються великою 

кількістю інших термінів, що серйозним чином ускладнює наукову 

дискусію159. Слід зауважити, що використання частини цих термінів не 

відповідає принципу мінімізації використовуваних термінів в дефініціях і 

принципу доцільності їх використання. 

Практично в кінці минулого століття Д. Еванс дав достатнє просте 

якісне визначення: «Інтернет речей це момент, коли до мережі Інтернет 

пристроїв і об'єктів підключено більше, ніж людей»160. 

Цільова група з ІР в своєму звіті дає визначення Інтернету речей, в 

широкому сенсі, як глобальної інфраструктурної мережі, яка однозначно 

зв'язує ідентифіковані фізичні та віртуальні об'єкти, речі і пристрої за 

допомогою телекомунікацій з можливістю збору і використання даних 

(сенсорних) для здійснення певних дій161. 

В огляді, зробленому під егідою Інтернет Суспільства (The Internet 

Society, ISOC), дано таке визначення: Інтернет речей відноситься до випадків 

використання можливостей обчислювальної техніки та підключення до 

мережі Інтернет об'єктів, датчиків і побутових предметів (пристроїв), які не 

належать до звичайних комп'ютерів, що дозволяє цим пристроям 

                                           
158 А Лучес, 'Интернет вещей — Оборудование, компании, люди, всѐ' (2013) 6 ITUNews. 

<https://itunews.itu.int/ru/Note.aspx?Note=4373> дата звернення 5 червня 2018. 
159 S Haller, 'The Things in the Internet of Things' (2010) vol. 5 26 IoT 4. 

<https://www.researchgate.net/publication/228488111_The_Things_in_the_Internet_of_Things/citations /> дата 
звернення 5 червня 2018. 

160 D Evans, The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything? 
(CISCO 2011) 11. <http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 

161 В Pereira, A Benessia, P Curvelo, ‗Agency in the Internet of Things‘ (Institute for the Protection and Security 
of the Citizen 2013) 52.  
<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30547/1/lbna26459enn.pdf> дата звернення 5 
червня 2018.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30547/1/lbna26459enn.pdf
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забезпечувати генерацію, обмін і використання даних з мінімальним 

втручанням людини162. Таким чином, до ІР пропонується відносити ті 

пристрої, які будучи підключеними до мережі Інтернет, «самостійно» 

обмінюються з іншими подібними пристроями різноманітними даними та 

використовують їх в процесі свого функціонування з метою виконання 

певних завдань. 

Радою з архітектури Інтернету (Internet Architecture Board, IAB) в RFC 

7452163 запропоновано свій варіант дефініції терміну "Інтернет речей", який 

пропонується розуміти як тенденцію за якою велика кількість вбудованих 

пристроїв використовує комунікаційні послуги, засновані на Інтернет-

протоколах (IP протокол). Багато з цих пристроїв, котрі часто називають 

"розумні об'єкти" і безпосередньо не керовані людьми, функціонують в 

якості складових компонентів у будівлях або транспортних засобах, або в 

інших об'єктах навколишнього середовища існування людини164. 

У редакційній статті журналу IEEE165 вважають, що «Інтернет речей» 

структура, в якій всі речі (об'єкти) підключені до мережі Інтернет і яка 

призначена для пропонування нових додатків і послуг шляхом з'єднання 

фізичного і віртуального світів, в яких зв'язок машина-машина (M2M) являє 

собою основну комунікацію, що забезпечує взаємодію між речами 

                                           
162 K Rose, S Eldridge, L Chapin, The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and 

Challenges of a More Connected World (The Internet Society (ISOC) 2015) 75. 
<http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ISOC-IoT-Overview-20151022.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

163 RFC – серія інформаційних документів Інтернету, що містять технічні специфікації і стандарти. Назва 
«Request for Comments» перекладають як «заявка (запит) на відгуки» або «тема для обговорення». На даний 
час первинної публікацією документів RFC займається IETF під егідою відкритої організації Інтернет 
Суспільство (англ. Internet Society, ISOC). 

164 RFC 7452: Architectural Considerations in Smart Object Networking. Category: Informational (Internet 
Architecture 2015) < http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7452.txt> дата звернення 5 червня 2018. 

165 Інститут інженерів з електротехніки та електроніки - IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) – міжнародна некомерційна асоціація фахівців в області техніки, світовий лідер в області 
розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки та апаратного забезпечення обчислювальних систем 
і мереж. 
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(об'єктами) і додатками в хмарі обчислень166. Автори статті в подальшому 

роз'яснюють, що ІР надає можливості для всеосяжної взаємодії з / між 

розумними речами, що веде до ефективної інтеграції інформації в цифровому 

світі. Ці розумні (мобільні) речі є засобом для обміну інформацією і 

фактором впливу об'єктів реального світу та інших суб'єктів такої цифрової 

світової екосистеми в режимі реального часу, утворюючи розумну всеосяжну 

обчислювальну середу. І нарешті, вони виділяють мету ІР як досягнення 

загального доступу до послуг та інформації за допомогою так званого Web 

речей, а також завдяки ефективній підтримці глобальних комунікацій. 

Загальним для цих визначень є їх яскраво виражений технократичний 

характер, що, втім, цілком пояснюється специфікою діяльності їх авторів. У 

цих визначеннях підкреслюється наявність в ІР наступного: 

– мережі Інтернет, як мережі передачі даних; 

– обчислювальних ресурсів, які можуть використовуватися або 

локально (за умови з розміщення в окремих пристроях), або спільно (мова 

йде про так звані хмарні технології); 

– пристроїв і датчиків, які підключені до мережі Інтернет, що дозволяє 

здійснювати обмін даними як з метою їх збору та аналізу, так з метою 

управління пристроями; 

– великої кількості Інтернет-речей (об'єктів), в які вбудовані розумні 

пристрої (пристрої з вбудованими датчиками, обчислювальними ресурсами і 

програмами, що реалізують функції штучного інтелекту), внаслідок чого ці 

об'єкти також відносяться до категорії розумних речей (об'єктів, які здатні 

працювати без втручання людини ); 

– дуже великого обсягу генерації, обміну, зберігання та обробки даних, 

одержуваних від величезної кількості розподілених датчиків і пристроїв. 

                                           
166 'Internet of Things/M2M from research to standards: The next steps' [2015] IEEE Communications 

<http://www.comsoc.org/commag/cfp/internet-thingsm2m-research-standards-next-steps> дата звернення 5 червня 
2018. 



123 

 

Переважна більшість визначень терміну ІР, як це відзначає С. Халллер, 

об'єднує щось спільне і це загальне пов'язане підкресленням факту інтеграції 

фізичного світу з віртуальним світом Інтернету167. Але, саме, С. Халллер 

побачив щось більше ніж просто інтеграцією двох «світів», пропонуючи не 

розрізняти неживі (фізичні) та живі об'єкти та розглядаючи їх як якісь об'єкти 

інтересу. Далі він висловлює абсолютно конкретно, але дуже обережно, 

думку про те, що будь-який об'єкт, включаючи атрибути, які описують його і 

його стан, що є значущим для користувача або додатку, можна розглядати як 

об'єкт інтересу. Більш того, С. Халллер формулює думку про те, що доступ 

до пристроїв ІР, які мають різні ресурси (обчислювальні, програми, дані 

тощо), здійснюється у вигляді послуги, що надається або безпосередньо, або 

через посередника. Незважаючи на те, що при цьому ІР розглядається 

практично як технологія, він, виходячи в своїх міркуваннях за суто 

технологічні аспекти та побіжно торкаючись функціональних, намагається 

піти від традиційної позиції розгляду ІР винятково в якості технологічного 

феномена. 

Багато авторів, також, як і С. Галлер, вважають, що ІР призначено для 

з'єднання віртуального та фізичного світу надзвичайно уніфікованим і 

найбільш раціональним способом168169. Еберсолд К. і Гласс Р. вважають, що 

основною філософією ІР є бажання зробити об'єкти, які повсякденно 

оточують нас, повністю взаємопов'язаними для забезпечення ефективної 

взаємодії людини з людиною (H2H), людини з річчю (H2T), речі з річчю 

(T2T) або машини з машиною (M2M)170. 

                                           
167 S Haller, 'The Things in the Internet of Things' (2010) vol. 5 26 IoT 4. 

<https://www.researchgate.net/publication/228488111_The_Things_in_the_Internet_of_Things/citations /> дата 
звернення 5 червня 2018. 

168 P Blum, B Goff, 'Internet Of Things' 101: Legal Concerns' (Law360, 2014) 
<http://www.law360.com/articles/526266/internet-of-things-101-legal- concerns> дата звернення 5 червня 2018. 

169 K Ebersold, R Glass, 'The impact of disruptive technology: The Internet of Things' (2015) Vol 16 Is 4 
Information Systems 194. <http://www.iacis.org/iis/2015/4_iis_2015_194-201.pdf> дата звернення 5 червня 2018.  

170 ibid. 

http://www.iacis.org/iis/2015/4_iis_2015_194-201.pdf
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    Специфічність та різноманітність дефініцій одного і того ж терміну 

зумовлюється змістом тієї проблеми, яка вивчається дослідниками. 

Наприклад, у звіті Федеральної торгової комісії (США) під «речами» 

розуміються пристрої або датчики, в яких для передачі інформації та 

взаємозв'язку один з одним використовується мережа Інтернет171. У цьому 

звіті виключаються з поняття «річ» комп'ютери, смартфони, планшети та все 

інше, що продається для бізнесу і використовується бізнесом, наприклад, 

датчики в готелі або в аеропорту. Крім того, зовсім не обговорюються 

машино-машинні зв'язки, що мають широке поширення. 

У рекомендації ITU дано таке визначення: Інтернет речей (IоT) це 

глобальна інфраструктура для інформаційного суспільства, яка дозволяє 

отримувати (надавати) сучасні послуги за допомогою з'єднання (фізичного і 

віртуального) речей, які базуються  на існуючих і таких, що розроблюються, 

сумісних інформаційних і комунікаційних технологіях172. Крім того, під 

річчю розуміється об'єкт у фізичному світі (фізичні речі) або в 

інформаційному світі (віртуальні речі, по суті мова йде про різні 

інформаційні продукти, оборот яких здійснюється за допомогою мережі 

Інтернет – авт.), який може бути розпізнаний та інтегрований з 

телекомунікаційними мережами173. В примітках до цих визначень вказується 

на два важливих аспекти. Завдяки наявності ідентифікації, збору даних, 

обробки і можливості їх передачі, ІР дозволяє таке використання речей, щоб 

можна було б запропонувати послуги для всіх видів додатків, забезпечуючи 

виконання вимог безпеки і конфіденційності. Крім того, друга примітка 

означає обережне припущення щодо можливості розгляду ІР як явища, що 

має не тільки технологічні, але і соціальні наслідки. 

                                           
171 Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World (FTC Staff Report, January 2015) 

<https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-
workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

172 Recommendation ITU-T Y.2060 «Overview of the Internet of things». Rec. ITU-T Y.2060 (ITU 2012) 
<http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060> дата звернення 5 червня 2018. 

173 ibid. 
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Цієї ж позиції дотримуються і автори об'ємного дослідження, 

проведеного в Європейському дослідницькому кластері ІР (IERC)174. 

Думка про складність пошуку загального (універсального) визначення 

висловлював і Е. Бербрі175, який посилаючись на французьку Вікіпедію та 

інші джерела підкреслює обмеженість ряду дефініції терміну «Інтернет 

речей» або технологічними, або функціональними аспектами, або аспектами, 

пов'язаними зі сферою використання технологій ІР. Зосередившись на 

юридичному підході Е. Бербрі дає наступне визначення: Інтернет речей – це 

мережа мереж, яка дозволяє ідентифікувати цифрові юридичні особи та 

фізичні об'єкти, безпосередньо і однозначно, за допомогою стандартизованих 

і уніфікованих систем електронної ідентифікації і бездротових мобільних 

пристроїв, і, таким чином, уможливлює отримання, зберігання, передачу і 

обробку даних, яка їх стосуються, без розриву між фізичними і віртуальними 

світами. 

На думку Е. Бербрі перевага даного ним визначення полягає в тому, що 

воно містить велику частину ключових слів, які символізують правові 

питання, пов'язані з Інтернетом речей. Наприклад, він стверджує, що нібито: 

– «мережа мереж» містить такі теми, як право власності та стандарти; 

– «система ідентифікації» має на увазі такі теми, як можливість 

спостереження (простежування) і моніторингу; 

– «фізичні об'єкти» передбачають такі теми, як якість і споріднені з 

нею питання; 

– «дані» означає такі теми, як якість і право власності; 

– «обробка даних» має на увазі такі теми, як відповідність і 

відповідальність. 

                                           
174 O Vermesan, P Friess, Internet of Things: From Research and Innovation to Market Deployment (River 

Publishers 2014) 355 <http://www.internet-of-things-
research.eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2014_Ch.3_SRIA_WEB.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

175 E Barbry, 'The Internet of Things, Legal Aspects: What Will Change (Everything)' (2012) No. 87 3rd Quarter 
Communications & Strategies 83 <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2304137> дата звернення 5 
червня 2018. 
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Основна причина існування різних уявлень, понять і визначень терміну 

«Інтернет речей», на думку П. Рея, полягає в тому, що Інтернет речей, на 

відміну від інших технічних термінів, не є новою концепцією, а скоріше 

новим поданням моделі бізнес-операцій, що виникають, яка об'єднує групу 

доступного набору технологій для ведення бізнесу. Дійсно, більшість 

використовує Інтернет речей для задоволення соціальних, технологічних, 

політичних і економічних потреб сьогоднішнього соціального попиту на 

інформаційні технології176.  

Звичайно, всі позначені тут теми мають місце при розгляді правових 

аспектів, пов'язаних з Інтернетом речей, але досить складно обґрунтувати 

причинно-наслідковий зв'язок саме цих та тільки цих тем до даного 

визначення. Повторюючи багатьох авторів, Е. Бербрі в своїй роботі 

висловлює вельми дискусійну точку зору, навіть контрпродуктивну, про те, 

що революційність Інтернету речей в тому, що він об'єднав «реальний 

фізичний» світ і якийсь «цифровий (віртуальний)» світ, або, точніше, в 

результаті злиття молекулярного світу (речі) і байтового (цифрового) світу 

(Інтернет). При цьому ця його думка базується на розповсюдженому серед 

деяких юристів твердженні про те, що з правової точки зору ці два світи 

(реальний «фізичний» світ і якийсь цифровий «віртуальний») відокремлені 

один від одного, існують незалежно один від друга. 

Запропонуємо і будемо використовувати в інтересах подальшого 

дослідження наступне визначення дефініції Інтернет речей – це сукупність 

взаємодіючих технічних систем і комплексів, призначених для реалізації  

суспільних відносин, в тому числі, пов'язаних з наданням послуг і 

проведенням робіт за безпосередньої участі або без участі суб'єктів 

(юридичних або фізичних осіб) на основі використання великих даних і 

мережі Інтернет. 

                                           
176 P Ray, ‗Internet of Robotic Things: Concept, Technologies, and Challenges‘ (2017) Vol 4 IEEE 9489 

<http://ieeexplore.ieee.org/document/7805273/> дата звернення 5 червня 2018. 



127 

 

Або розгорнутий варіант цієї дефініції: Інтернет речей – це сукупність 

взаємодіючих технічних систем і комплексів, що складаються з 

мікропроцесорів, сенсорів, пристроїв, систем передачі даних, локальних і / 

або розподілених обчислювальних ресурсів і програмних засобів, зокрема 

програм штучного інтелекту, призначених для реалізації суспільних 

відносин, в тому числі, пов'язаних з наданням послуг і проведенням робіт 

при безпосередній участі або без участі суб'єктів (юридичних або фізичних 

осіб) на основі використання великих даних і мережі Інтернет. 

Запропонуємо ще один важливий термін: технології Інтернету речей – 

сукупність і послідовність методів, способів і процесів перетворення або 

використання вихідних ресурсів (енергетичних, фінансових, матеріальних, 

інформаційних баз (баз даних), організаційних, обчислювальних, програмних 

тощо), що дозволяють досягати мету функціонування систем і комплексів ІР, 

яка визначається змістом конкретних суспільних відносин в яких вони 

застосовуються. 
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РОЗДІЛ 2. РИЗИКИ І БАР'ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТУ 

РЕЧЕЙ 

 

Велика кількість футуристів, дослідників, науковців, інженерів 

описують феноменальні переваги, які привносять в сучасний і майбутній світ 

технології ІР. І в спеціальній літературі, і в пресі множиться опис успішних 

прикладів впровадження технологій ІР. Практично кожен автор, який вивчає 

тематику ІР і описує приклади використання технологій ІР, намагається 

вразити уяву читача його чудовими можливостями. Однак, майбутня 

реальність перевершить багато очікувань. Використання 3-D принтерів, 

роботизованих складальних ліній, обчислювальних машин-проектувальників 

зі штучним інтелектом сформує умови для створення таких систем і 

комплексів, технологій ІР, про які людина просто не може сьогодні навіть 

замислюватися в силу обмежень через свою раціональність. 

Фактично ми будемо мати справу з всеосяжною павутиною ІР 

(гіперсистеми ІР), яка чим далі, тим в більшій кількості випадків буде 

самоорганізовуватися, самонавчатися і саморозвиватися та буде 

функціонувати незалежно від безпосереднього волевиявлення людей. І не 

варто говорити і думати, що це якась там віртуальна реальність, майбутній 

Інтернет речей, як і сьогоднішній функціонуватиме в абсолютно реальному 

світі і результати цього функціонування будуть використовуватися людьми в 

реальному повсякденному житті.  

При цьому, гіперсистема ІР – це повна сукупність всіх її складових 

(систем і комплексів ІР) розташованих будь-де у світі, які повністю та / або 

фрагментарно об'єднуються на функціональному рівні (при наданні якоїсь 

конкретної послуги або виконанні конкретної роботи), або на фізичному 

рівні (рівні взаємодії виконавчих пристроїв, задіяних в одному 

технологічному циклі), або на логічному рівні (рівні комп'ютерних 

технологій та / або передачі даних). 
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Однак, як і будь-яке інше масштабне явище, яке привноситься в соціум, 

ІР крім позитиву несе також і певні ризики свого використання. Дуже 

позитивним є те, що про ці ризики, їх описи, оцінки та шляхи їх мінімізації 

ведуться дискусії вже зараз на порозі великих змін. Але, в той же час, слід 

зауважити, що ми вже запізнюємося з подібними дискусіями, а ще більше 

запізнюємося з розробкою стратегій і практичних заходів щодо мінімізації 

ризиків. 

Так, наприклад, в даний час ми не готові сказати, що у нас вже є досить 

чітка й добре опрацьована теорія проектування, побудови та експлуатації, 

визначені вимоги до архітектури і технологій, відомі стандарти, 

сформульовані системні вимоги до безпеки функціонування не тільки всієї 

сукупності систем ІР з їх величезною кількістю зв‘язків і 

багатофункціональністю, але навіть окремих локальних систем ІР. 

Деякі автори вважають ризики впровадження технологій ІР 

еквівалентними ризикам використання Інтернет технологій. На перший 

погляд дійсно можна виявити досить багато співпадаючих факторів для цих 

сфер: ІР і звичайні, класичні Інтернет-технології. Але більш глибокий аналіз 

дозволяє помітити і розбіжності як у видах і переліку ризиків і бар'єрів, так і 

в їх змісті. 

Серед великої кількості факторів, що впливають на появу ризиків і 

бар'єрів на шляху впровадження та використання технологій ІР, частина з 

яких описана С. Ченом177, в якості основних можна виділити наступні: 

політичні, освітні та мотиваційні, техніко-технологічні, безпеки, 

конфіденційності, сумісності та стандартизації, правового регулювання тощо. 

При успішному подоланні бар'єрів і нейтралізації наявних ризиків в 

майбутньому послуги та роботи, які реалізуються на базі використання 

                                           
177 S Chen et al. A ‗Vision of IoT: Applications, Challenges, and Opportunities. With China Perspective‘ (2014) 

vol. 1 no. 4 Internet of Things Journal 349 < http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6851114> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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технологій ІР, можуть стати такими ж звичними в соціумі, як і багато 

сучасних послуг і робіт. 

Особливу групу ризиків було виділено в результаті опитувань, 

результати яких представлені в доповіді на Світовому економічному форумі 

в Давосі178: 

– відсутність бачення перспектив і лідера змін; 

– відсутність розуміння цінностей ІР серед керівників; 

– відсутність апробованих бізнес-моделей (наприклад, побудованих на 

основі поділу доходів або розподілу прибутку); 

– швидкий розвиток технології, що змушує компанії відкладати великі 

інвестиції; 

– вимога великих авансових капіталовкладень; 

– вимога зміни поточного бізнес-процесу; 

– недостатня поінформованість про сучасний стан технологій ІР; 

– недосконала інфраструктура; 

– відсутність інструментів розробки додатків. 

Здається, цілком очевидним, що в загальнодержавних масштабах 

повинні вживатися всі заходи для того, щоб мінімізувати витрати суспільства 

на нейтралізацію проявів тих чи інших ризиків максимально використовуючи 

при цьому низько витратні механізми, які, в той же час, не створюватимуть 

додаткових бар'єрів для інноваційних процесів у всьому спектрі додатків 

технологій ІР і не обмежуватимуть загальновизнані права і свободи. В якості 

можливих напрямів зусиль для зниження ризику використання технологій ІР 

Дж. Левіс з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (The Center for 

Strategic and International Studies, CSIS) бачить наступні: це регулювання, 

                                           
178 Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services (World 

Economic Forum 2015) 39. <http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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вдосконалення продукту і судові процеси179. Звичайно, мова йде, перш за все, 

про стримуючий чинник самої наявності справедливого суду, коли 

недобросовісні гравці того чи іншого ринку будуть боятися нести значні 

матеріальні втрати і шкоду іміджу в результаті розгляду судових позовів. 

 

2.1. Формування політики та стратегії розвитку Інтернету речей 

Експерти вважають, що Інтернет речей зробить істотний вплив 

практично на всі аспекти бізнесу і суспільства, включаючи сферу охорони 

здоров'я, громадської безпеки, економію ресурсів, підвищення 

продуктивності та підтримку більш ефективного уряду180. 

Однак, деяким європейським країнам сьогодні не вистачає 

перспективного погляду, так як більшість з них не знають, який механізм 

координації реалізувати, щоб підтримати розвиток IoT181. Тому державний 

сектор повинен відігравати активну роль для забезпечення успіху Інтернету 

речей, що передбачає ініціативу урядів щодо створення національних 

стратегій для розвитку Інтернету речей. Саме, наявність розумної та 

виваженої державної політики, спрямованої на активну підтримку інновацій, 

мінімізацію ризиків і бар'єрів, оптимізацію регуляторних впливів може 

створити умови для успіху національної стратегії розвитку Інтернету речей 

по досягненню соціальних та економічних вигоди для кожного члена 

суспільства, для суспільства і держави в цілому . 

В багатьох передових країнах уряд, наукові кола та соціально 

відповідальний бізнес, представники громадянського суспільства дійшли 

спільної точки зору про необхідність створення національних стратегій з 

                                           
179 J Lewis, Managing Risk for the Internet of Things (CSIS Report 2016) 

<https://www.csis.org/analysis/managing-risk-internet-things> дата звернення 5 червня 2018. 
180 J New, D Castro, ‗Why Countries Need National Strategies for the Internet of Things‘ (Center for Data 

Innovation, 16 December 2015) <http://www2.datainnovation.org/2015-national-iot-strategies.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 

181 S Monnet, ‗Internet of things: which European strategies to foster the growth of global platforms‘ (France 

Stratйgie, 02 June 2015) <http://www.strategie.gouv.fr/debats/internet-things-which-european-strategies-foster-
growth-global-platforms> дата звернення 5 червня 2018. 



132 

 

розвитку Інтернету речей і дуже активно працюють в цьому напрямку в 

останні кілька років. 

США. Майже одноголосним голосуванням, визнаючи трансформаційні 

економічні та соціальні перспективи IoT і підкреслюючи важливість 

національної стратегії для забезпечення того, щоб США продовжували 

очолювати світ в області технологічних інновацій в майбутньому, Палата 

представників схвалила резолюцію Х. Рес. 847, в якій закликала Сполучені 

Штати розробити національну стратегію просування Інтернету речей182. 

Аналітичний центр «Фонд інформаційних технологій та інновацій (ITIF) 

зазначає, що національна стратегія Інтернету Речей, яку було розроблено 

спільно з зацікавленими сторонами з державного та приватного секторів з 

метою прискорення впровадження цих технологій і подолання нормативних 

бар'єрів, які обмежують його розвиток, стане благом для національної 

конкурентоспроможності та для якості життя всіх американців при 

використанні її як в державному, так і в приватному секторах183. 

У Зеленій книзі «Сприяння просуванню Інтернету речей», підготовленої 

в 2017 році Міністерством торгівлі США184, стверджується, що Інтернет 

Речей (IoT) - це технологічний розвиток, який перетворює те, як ми живемо і 

займаємося бізнесом, і який охоплює дедалі все більший обсяг галузей і видів 

діяльності та значно збільшує масштаб і кількість пристроїв, які 

підключаються, що підвищує ставки та вплив широкої взаємодії. 

Передбачувані переваги IoT для особистої зручності, громадської безпеки, 

ефективності та навколишнього середовища відомі, проте для розкриття 

повного потенціалу технологій ІР необхідна інфраструктура та політика, 
                                           

182 M Dickman, ‗America‘s Path Progresses to a National ―Internet of Things‖ Strategy‘ (POLICY@INTEL, 14 
September 2016) <http://blogs.intel.com/policy/2016/09/14/americas-path-progresses-national-internet-things-
strategy/> дата звернення 5 червня 2018. 

183 ‗Congress Just Got Serious About a National Strategy for the Internet of Things‘ (Information Technology 

& Innovation Foundation, 12 September 2016) <https://itif.org/publications/2016/09/12/congress-just-got-
serious-about-national-strategy-internet-things> дата звернення 5 червня 2018. 

184 Green Paper: Fostering the Advancement of the Internet of Things (The Department of Commerce 2017) 65. 
<https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2017/green-paper-fostering-advancement-internet-things> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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включаючи стратегії реагування на виклики, що виникають в таких областях, 

як кібербезпека і конфіденційність. При цьому заохочення приватного 

капіталу в області розробки технологій та стандартів і використання підходу 

за участю багатьох зацікавлених сторін до розробки політики є невід'ємними 

елементами державного підходу до розвитку і зростання технологій. Крім 

того, необхідною є координація між державними органами США через 

складний міждисциплінарний і міжсекторальний характер IoT. 

У січні 2017 року Палаті представників Конгресу США почався розгляд 

законопроекту «Розвиток інновацій та сприяння Інтернету речей» 

(Developing Innovation and Growing the Internet of Things Act or the DIGIT 

Act)185. 

Великобританія. Уряд Великобританії в 2014 році оголосив про 

фінансування досліджень більш, ніж на 40 млн. фунтів стерлінгів (60 млн. $. 

США) і створив зонтичну програму (IoTUK), для координації зусиль ділових 

і наукових кіл, зусиль по стимулюванню зростаючих галузей промисловості, 

основними елементами якої є186: 

– вибір «міського демонстратора» для розгортання та тестування 

технологій IoT в міському середовищі; 

– створення дослідницького центру, орієнтованого на безпеку і довіру 

до нових пристроїв і мереж, що будуються; 

– формування апаратного прискорювача для запуску нових продуктів і 

пристроїв; 

– створення «випробувального стенду» для вивчення використання 

технологій IoT в охороні здоров'я. 

                                           
185 Developing Innovation and Growing the Internet of Things Act or the DIGIT Act (CONGRESS.GOV, 2016) 

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/88/all-info&prev=search> дата звернення 5 червня 
2018. 

186 ‗British government launches IoT UK program to coordinate Internet of Things development‘ (Postscapes) 
<https://www.postscapes.com/british-government-launches-iotuk-program-to-coordinate-internet-of-things-
development/> дата звернення 5 червня 2018. 
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У березні 2017 року уряд Великобританії опублікував Політичний 

документ «Цифрова стратегія Великобританії 2017»187, про який Державний 

секретар з цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та 

спорту К. Бредлі говорить, що амбіції цієї Стратегії - створити провідну в 

світі цифрову економіку, яка працює для всіх і яка є частиною Плану уряду 

Великобританії. В довгостроковій перспективі це зміцнить нашу економіку, 

оскільки ми використовуємо можливості, що надаються Європейським 

Союзом. Але публікація цієї Стратегії - це тільки початок, і досягнення 

амбітного бачення потребує спільних зусиль, тому Уряд тісно співпрацював з 

технічним співтовариством. 

Цифрова стратегія Великобританії містить розділ - Інтернет речей і 

інтелектуальна інфраструктура. Уряд має амбіції, щодо того, щоб 

Великобританія залишалася міжнародним лідером в області НДДКР і 

використанні IoT для чого фінансуються дослідження та інновації в рамках 

трирічної програми IoTUK. 

Корея. У Кореї в 2014 році було опубліковано Генеральний план 

створення Інтернету речей (IoT) 188, в якому фіксується її майбутнє як однієї з 

провідних країн у світі, де громадяни, підприємства і уряд активно 

розвиваються і використовують послуги IoT. Крім того, в Генеральному 

плані визначається стратегія щодо конкретних напрямів. 

1. Розширення співпраці в екосистемі Інтернету речей. 

Уряд буде співпрацювати з глобальними підприємствами, великими 

підприємствами і постачальниками послуг зв'язку для розробки відкритої 

платформи, на якій інші компанії, що становлять всю екосистему, можуть 

брати участь і далі співпрацювати в розробці продуктів і послуг IoT. 

                                           
187 UK Digital Strategy 2017. Policy paper. (GOV.UK, 1 March 2017) 

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy> дата звернення 5 червня 
2018. 

188 Master Plan for Building the Internet of Things (IoT) that leads the hyper-connected, digital revolution 
(Ministry of Science, ICT and Future Planning of the Republic of Korea, 08.05.2014) 
<http://www.kiot.or.kr/uploadFiles/board/KOREA-IoT Master Plan.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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Співпраця між усім урядом (міністерствами і місцевими органами 

влади) та приватним сектором (підприємствами) буде заохочуватися з метою 

створення сприятливих умов для надання послуг IoT у всіх галузях і по всій 

країні. 

2. Сприяння відкритості інновацій. 

Будь-хто може розробляти і надавати послуги з використанням відкритої 

платформи. У такій відкритій інноваційній екосистемі ідеї потім 

перетворюються в сервіси, створюючи середовище, в якому потенціал для 

кожної людини може бути максимізовано. 

3. Розробка та розширення послуг, орієнтованих на глобальний ринок. 

Сильні сторони Кореї – це інфраструктура ІКТ, людські ресурси, 

прикладні технології, виробничі можливості, досвід громадян і можливості 

використання ІКТ тощо. 

Однак, є і слабкі сторони Кореї – наприклад, невеликий внутрішній 

ринок, відсутність джерел технологій в областях датчиків, деталей та 

програмного забезпечення, відсутність досвіду в провідних міжнародних 

стандартах і відсутність глобальних можливостей для маркетингу. 

Уряд створюватиме умови для розробки продуктів і послуг у співпраці з 

глобальними підприємствами, а також зміцнювати партнерські відносини і 

співробітництво, з тим щоб розробники могли вийти на глобальний ринок. 

Застосування нових програмних послуг, заснованих на передовому 

промисловому виробничому секторі, сприятиме інноваційній доданій 

вартості продуктів і підвищенню продуктивності та ефективності, що також 

забезпечить взаємне зростання як традиційних галузей промисловості, так і 

нових галузей програмного забезпечення. 

4. Розробка індивідуальних стратегій для великих підприємств, малих і 

середніх підприємств і стартапів. 

Ринок IoT можна розділити на: ринок побутової електроніки, 

автомобілів і пристроїв, що носяться, як ринок глобальних і великих 
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підприємств; ринок маломасштабних додатків як ринок малих та середніх 

підприємств (МСП); ринок стартапів та ідей. 

Для глобальних і великих підприємств передбачається: зміцнення 

альянсів для забезпечення конкурентоспроможності платформи і створення 

відкритих содружеств на основі взаємного зростання і співпраці між 

великими підприємствами та МСП. 

Для МСП: розробка і надання відкритої платформи і випробувального 

стенду для зниження витрат на розробку і часу-продажу, а також підтримка 

співпраці між підприємствами різних сфер, таких як розробка програмного 

забезпечення, виробництво датчиків та пристроїв, і підприємствами, які 

створюють технології ІР. 

Для стартапів: створення екосистеми для реалізації ідей, щоб                                                                                                          

користувачі мали можливість самостійно розробляти технології ІР. 

Японія. У Стратегії відродження Японії, яка була переглянута 

Кабінетом Міністрів у 2015 році, були запропоновані заходи щодо 

реформування структур промисловості та ринку праці, засновані на 

розширенні використання Інтернету речей (IoT), великих даних і штучного 

інтелекту189. 

І, вже в «Стратегії зростання Японії – 2016»190, в розділі Пріоритети 

структурних реформ визначені першочергові заходи щодо сприяння 

четвертій промисловій революції, в тому числі, щодо розвитку IoT, великих 

даних, робототехніки, що як очікується забезпечить зростання доданої 

вартості на 30 трильйонів ієн до 2020 року: 

1. Національний координаційний центр. Японія планує створити 

державно-приватну раду для координації Четвертої промислової революції в 

загальнонаціональному масштабі. 

                                           
189 Japan Revitalization Strategy (Growth Strategy) (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015) 

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/souron_gaiyouen.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
190 Growth strategy Japan – 2016 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 20.04.2016) 

<http://www.mofa.go.jp/files/000185866.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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2. Регулювання. Дослідити в повній мірі існуюче законодавство та 

адміністративні правила. 

3. Використання даних. Сприяти використанню даних і технологій, 

таких як FinTech, управління ланцюгами поставок, автоматизовані 

автомобілі, безпілотні літальні апарати та інтелектуальні заводи, зокрема для 

малих і середніх підприємств (SMEs). 

4. Інвестиції в інновації. Забезпечити потрійний обсяг інвестицій від 

корпорацій до університетів і науково-дослідних інститутів. Створити п'ять 

науково-дослідних центрів світового класу. 

5. Зміцнення кадрового потенціалу. Забезпечити освіту високого рівня 

за допомогою ІТ. Зробити обов'язкову підготовку з програмування. Надавати 

зелені картки іноземцям в найкоротші терміни. 

Важливо відзначити, що Уряд Японії в цій Стратегії відзначив: «У 

Японії є хороші шанси на перемогу, але, якщо ми упустимо цю можливість, у 

нас не буде іншого шансу. Швидкість абсолютно необхідна». 

Тому в опублікованому 30 липня 2017 року урядовому документі 

«Стратегія зростання Японії – 2017»191 в розділі «Основні нові заходи 

політики, які підтримують економічне зростання – Гамбурзький саміт» в 

підрозділі «Структурна реформа та інші дії щодо сприяння сталого, стійкого, 

збалансованого і інклюзивного зростання» пріоритети і зміст заходів дещо 

змінено. Ця оновлена стратегія висвітлює напрями технологічних інновацій в 

такі області, як штучний інтелект та Інтернет, для того щоб стимулювати 

більш довгострокове економічне зростання і вирішувати широке коло 

соціальних проблем. Заявлена мета полягає в тому, аби спиратися на останні 

досягнення, деякі з яких відносяться до четвертої промислової революції, для 

того щоб створити сильне державне співтовариство. У Стратегії 

декларується, що, пріоритетом в Японії є подолання старіння населення і 

                                           
191 Growth strategy Japan – 2017 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 30.06.2017) 

<http://www.mofa.go.jp/files/000272312.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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зниження рівня народжуваності за допомогою структурних реформ. При 

цьому уряд Японії буде продовжувати просувати «реформу в стилі роботи», 

яка сприяє участі жінок і людей похилого віку у трудовій діяльності, а також 

підвищенню продуктивності праці. 

Пріоритети Стратегії включають таке: 

– вирішення протиріччя подвійності між офіційними і неофіційними 

працівниками; 

– коригування тривалого робочого часу; 

– розвиток людського потенціалу і підтримка перепідготовки; 

– просування гнучких стилів роботи; 

– впровадження нових стипендіальних програм з навчання дітей 

малозабезпечених сімей навичок і знань в галузі вищої освіти до їх виходу на 

ринок праці. 

Японський уряд заявляє: одним з ключових елементів Стратегій є 

прискорення зусиль з реалізації «Суспільства 5.0», де фізичний простір і 

кіберпростір легко пов'язані через ІТ-мережі. Тому уряд просуває інновації 

через четверту промислову революцію (наприклад, AI, IoT, великі дані, 

роботи). Ці зусилля підвищать стійкість економіки шляхом підвищення 

потенційного зростання. Пріоритетна сфера Японії включає наступне: 

– здоров'я (наприклад, використання AI, IoT, великих даних, роботи); 

– транспортування (наприклад, безпілотні перевезення); 

– FinTech (наприклад, нормативна реформа). 

Таким чином, уряд Японії бачить свою мету в трансформації суспільства 

в «Суспільство 5.0», зокрема, його трудового потенціалу за допомогою 

широкого використання AI, IoT, великих даних, роботів. 

Європейською Комісією в березні 2015 року була створена група 

високого рівня зацікавлених представників галузі ІКТ – Альянс для інновацій 

в Інтернет речей (Alliance for Internet of Things Innovation, AIOTI) для 

консультування Генерального директорату комунікаційних мереж, контенту і 
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технологій (Directorate General for Communications Networks, Content and 

Technology, DG Connect). Метою діяльності Альянсу є формування 

пропозицій для виведення Європейського союзу в лідери в області IoT 

шляхом створення динамічної європейської екосистеми Інтернету речей. 

Альянс складається з одинадцяти робочих груп, котрі опублікували 26 

жовтня 2015 року доповіді, що містять широке коло питань, пов'язаних з ІР, 

включаючи підготовку майбутніх досліджень в області ІР. Основні ключові 

рекомендації цих звітів зводяться до наступного: 

– існуюча нормативно-правова база і регуляторні рамки, в основному, 

відповідають вимогам; 

– ключ до розвитку ІР полягає у встановленні балансу між 

гарантуванням безпеки споживачів і стимулюванням інновацій; 

– частина ризиків, пов'язана з відповідальністю за якість продукції, 

яким надається особливе значення, оскільки ця продукція має відношення до 

ІР, не є чимось унікальним для цих продуктів і платформ; 

– виникають питання, викликані наявністю відмінності в поняттях 

"продукт" і "сервіс", тому необхідні чіткі роз'яснення, щоб уникнути 

невизначеності; 

– забезпечити такий розвиток регуляторної політики, щоб вона була 

досить гнучкою для можливості врахування схильності промисловості до 

постійного розвитку, що є для неї ключовим. 

Китай. Ще в 2011 році для спільного сприяння розвитку і розгортанню 

IoT була створена Консультативна група ЄС-Китай IoT (китайське 

Міністерство з питань промисловості та інформаційних технологій (МПІТ) та 

Європейська комісія). У 2016 році в спільній Білій книзі Консультативна 
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група виділила такі основні стратегічні напрями розвитку застосування 

технологій Інтернету речей192: 

1. Побудова гіперзв‘язаного суспільства, в якому завдяки 

вибухонебезпечному зростанню кількості пристроїв IoT все буде підключено 

до мережі Інтернет, об'єднуючи світ з віртуальними даними. 

2. Масштабні та безпечні розгортання технологій IoT, на основі 

використання майбутньої технології 5G. 

3. Отримання переваги від використання інших технологій, наприклад, 

таких як нанотехнологія, біологічна інженерія та когнітивні науки. 

4. Впровадження технологій IoT на базі використання великих даних, 

хмарних обчислень і можливостей підключення до мережі Інтернет. 

5. Використання автоматизованих транспортних засобів в підключеному 

середовищі технологій IoT. 

6. Інтернет речей для е-здоров'я і розумне середовище проживання для 

уповільнення старіння. 

7. Інтернет речей для розумного землеробства і забезпечення безпеки 

харчових продуктів. 

8. Розвиток індустріального Інтернету речей. 

9. Створення локальних зон у розумних містах на базі технологій 

Інтернет речей. 

10. Інтернет речей для роздрібної торгівлі. 

Робочий документ Європейської комісії «Просування Інтернету речей в 

Європі» (19.4.2016 р.) в якості стратегічних напрямків визначає такі ж, як 

наведені вище. 

Вельми цікаві загальні рекомендації з написання національних стратегій 

розвитку Інтернету речей, які представили експерти Д. Нью і Д. Кастро193. З 

                                           
192 EU-China Joint White Paper on the Internet of Things (China Academy of Information and Communication 

Technology (CAICT), European Commission, January 2016) <https://euchina-iot5g.eu/wp-content/uploads/EU-
China_Joint_White_Paper_on_the_Internet-of-Things.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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урахуванням їх думки, можна стверджувати, що держави відрізняються одна 

від іншої, тому формування універсального підходу до розробки 

національної стратегії є вельми складним. Але, не дивлячись на це, всі 

національні стратегії повинні будуть включати в себе певний, практично 

необхідний, спектр окремих політик, які зосереджені на фінансуванні, 

обговоренні та плануванні, діях агентств, відповідальних за організацію 

впровадження технологій ІР, розробленні нормативних актів або їх 

удосконаленні, організації торгівлі технологіями чи за допомогою технологій 

ІР. До таких окремих політик можна віднести наступне. 

Фінансування: 

– фінансування зусиль місцевих органів влади щодо впровадження 

пов'язаних технологій та послуг; 

– фінансування великомасштабних національних пілотних проектів для 

розвитку «розумних» міст, з інтеграцією безлічі інтелектуальних міських 

практичних додатків з рішеннями, які піддаються масштабуванню та 

реплікації; 

– визначення національних проблем, для яких можуть бути 

рекомендовані певні преференції для стимулювання розробки додатків IoT з 

високим соціальним або економічним впливом; 

– субсидування придбання ключових пристроїв, підключених до 

технологій ІР, для малозабезпечених верств населення; 

– фінансування НДДКР для вирішення ключових технологічних 

проблем, пов'язаних з Інтернетом речей, таких як поліпшення кібербезпеки і 

зниження енергоспоживання; 

                                                                                                                                        
193 J New, D Castro, ‗Why Countries Need National Strategies for the Internet of Things‘ (Center for Data 

Innovation, 16 December 2015) <http://www2.datainnovation.org/2015-national-iot-strategies.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 
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– створення фінансованого урядом венчурного фонду для 

перспективних розробок, пов'язаних з технологіями ІР, які можуть бути 

використані в державному секторі. 

Обговорення і планування: 

– заохочення надійних партнерських зв'язків між державним і 

приватним секторами в частині амбітних проектів в області цивільних 

технологій; 

– сприяння розгортанню інтелектуального (розумного) міста, 

наприклад, шляхом надання передового досвіду і фінансових рекомендацій, і 

вільно доступних відповідних програмних засобів; 

– координація розгортання сенсорних мереж в державному секторі, 

особливо для додатків, що охоплюють кілька юрисдикцій державних або 

приватних структур; 

– заохочення розробки галузевих добровільних стандартів і передової 

практики з таких питань, як конфіденційність і безпека. 

Дії Агентства: 

– законодавча вимога щодо того, щоб відповідні урядові установи 

розробляли і супроводжували окремі програми розвитку Інтернету речей, 

координуючись з агентством; 

– перегляд закупівельної політики і надання грантів для стимулювання 

розгортання пристроїв, підключених до технологій Інтернету речей; 

– підтримка шкільних програм в галузі інформатики в старших класах і 

вищих навчальних закладах. 

Регуляторні дії: 

– виділення додаткового ліцензованого і неліцензованого 

радіочастотного спектру для пристроїв, підключених до технологій Інтернету 

речей; 

– забезпечення того, щоб будь-які правила захисту споживачів були 

конкретними і цілеспрямованими; 
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– мінімізація регулюючих правил при зборі даних; 

– можливість оперативного моніторингу нормативних актів, узгоджень 

та затверджень проектів розумних рішень в галузях, що регулюються, таких 

як медичні пристрої, що підключені до технологій Інтернету речей; 

– прийняття правил для сприяння інноваціям, заснованим на даних від 

підключених пристроїв, наприклад, таких як інтелектуальні лічильники 

комунальних послуг; 

– перегляд вимог до доступності для людей з обмеженими 

можливостями на основі потенціалу, що створюються пов'язаними 

технологіями ІР, такими як динамічне корегування кількості доступних місць 

для паркування на основі даних датчиків, що вказують на попит. 

Торгова політика: 

– забезпечення правового режиму свободи обміну даними компаніями 

через місцеві та національні кордони; 

– сприяння доступу до кращих і найбільш економічних пристроїв і 

послуг, пов'язаними з технологіями ІР, за рахунок корекції політик, які 

обмежують можливість міжнародних виробників пристроїв вийти на 

внутрішні ринки інших країн; 

– підтримка створення галузевих стандартів і боротьба з 

національними стандартами, які створюють бар‘єри. 

Навіть поверхневий аналіз всіх можливих сфер використання технологій 

Інтернету речей дозволяє зробити висновок про те, що охоплення напрямків і 

проблем в цих рекомендаціях виглядає явно недостатніми. Як приклад 

наведемо лише деякі напрями, які недостатньо повно охоплені та розкриті та 

в яких бажано додатково висвітлити ряд питань. 

1. Створення стратегії: про необхідність розробки не тільки політик, 

але і про розробку детальних програм розвитку і впровадження технологій ІР 

як в різних прикладних сферах життєдіяльності соціуму, так і на рівні 

інфраструктури та екосистем для цих технологій. 
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2. Регуляторні дії: 

– про практично повний перегляд всього нормативно-правового поля, 

яке так чи інакше має відношення до сфери суспільних відносин, пов'язаних 

зі створенням і використанням технологій ІР; 

– про створення стимулюючих правових умов для діяльності світових 

брендів в розробці окремих національних сегментів прикладних технологій 

ІР; 

– про вибір пріоритетності національного законодавства або 

міжнародного права; 

– про пріоритетність методів класичного правового регулювання або 

методів саморегулювання; 

– про дослідження доктринальних теоретико-методологічних основ 

правового регулювання в умовах використання штучного інтелекту і роботів. 

3. Дії державних інституцій: 

– про організацію масштабної просвітницької та освітньої роботи в 

дуже різних групах населення щодо потенційних можливостей та переваг ІР, 

так і про небезпеки та загрози, які вони несуть; 

– про зміну парадигми освіти як у вищій, так і в середній школі - 

перехід від індустріальних методів навчання до індивідуальних; 

– про освіту як систему для максимального розвитку найбільш сильних 

творчих та інших здібностей індивідуума, для засвоєння їм гуманітарних і 

соціальних цінностей соціуму в якості бази для інших знань, навичок і умінь; 

– про освіту, підготовку вчених, системних аналітиків, менеджерів для 

розробки інноваційних бізнес-моделей в різних сферах людської діяльності. 

4. Фінансування: 

– про систему венчурних фондів для підтримки стартапів в самих 

різних нішах використання технологій ІР; 
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– про створення комплексу стимулюючих фінансово-економічних умов 

для розгортання мережі тематичних опорних кластерів як для різних 

сегментів економки, так і для різних видів технологій ІР; 

– про заохочення розробки типових кейсів бізнес-моделей як 

комерційної продукції; 

– про створення мережі опорних R & D для розробки типових рішень 

практичного використання технологій ІР. 

Слід розділити думку дуже великої кількості експертів, які переконані в 

тому, що Інтернет речей формує феноменальні умови для підвищення 

ефективності діяльності в будь-якій сфері соціуму. І, як правило, все це 

пов'язується в основному з приватною ініціативою. Однак, з урахуванням 

очікуваних швидкості та масштабів змін, пов'язаних з використанням 

технологій Інтернету речей, актуальною стає проблема координації дій всіх 

стейкхолдерів, що беруть участь в цьому процесі. І дуже важливою при 

цьому виявляється роль держави та її інституцій. Тому країни, і, в першу 

чергу, ті, в яких є великі підприємства і фірми, що успішно розробляють 

технології ІР, докладають зусилля для формування національної політики в 

цій сфері у вигляді законів, стратегій, концепцій і програм. 

Розробка національних стратегій розвитку та впровадження технологій 

Інтернету речей дає можливість здійснити скоординований і одночасний 

перехід до функціонально і економічно ефективних моделей у всіх значущих 

секторах діяльності соціуму. Саме це дозволить уникнути негативних 

наслідків не рівномірного розвитку окремих регіонів, галузей економіки, 

верств населення, що часто може бути джерелом напруженості та конфліктів 

в суспільстві. 

Необхідно враховувати, що такий всеохоплюючий і масштабний перехід 

на технології Інтернету речей, які дають значні виграші і переваги всьому 

суспільству, може бути здійснено тільки за умови консолідації та об'єднання 
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зусиль всіх складових соціуму – державних структур, наукових і 

підприємницьких кіл, населення і громадських організацій . 

  Крім того, тільки за наявності всеосяжного для всієї країни плану дій з 

просування технологій Інтернету речей, заснованого на добре відпрацьованій 

національній стратегії, створюються сприятливі умови для проведення 

ефективного системного аналізу і визначення ризиків, загроз та бар‘єрів, які 

виникають при цьому,  та які найбільш доцільно врахувати, як раз на етапі 

стратегування та планування. 

 

2.2. Освіта, персонал, мотивація 

В цілому, у більшості галузей економіки сформовано скромно 

позитивний погляд на зайнятість, причому зростання робочих місць 

очікується тільки в декількох секторах. Однак також ясно, що потреба в 

більшій кількості талантів для певних видів роботи супроводжується 

високою нестабільністю навичок у всіх категоріях вакансій. У сукупності 

зростання робочих місць і нестабільність навичок призводять до того, що 

більшість підприємств в даний час стикаються з серйозними проблемами 

набору персоналу і браком талантів, що вже проявляється в результатах і в 

найближчі п'ять років ситуація погіршиться194. 

У цьому ж звіті наголошується, що демографічні та соціально-

економічні зрушення в соціумі спричинить майже такий же вплив на бізнес-

моделі та організаційні структури, що і технологічні зміни. Зростаючий 

середній клас на ринках, що розвиваються, необхідність переходу до 

екологічно стійкої економіки і посилення геополітичної волатильності 

розглядаються як основні організаційні чинники змін. Зміна цінностей і 

зростаюча здатність споживачів висловлювати ці цінності також 

                                           
194 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 

World Economic Forum, January 2016) <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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трансформують бізнес-моделі та зайнятість. Зростаюча роль і важливість 

жінок в економіці трансформує не тільки склад пулу талантів, а й характер 

продуктів, які обслуговують їх конкретно, а також розширення профілів 

навичок необхідних робочих місць. Очікується, що довговічність і старіння 

населення в країнах з розвиненою економікою, а також можливості і 

проблеми, які вона представляє, також будуть впливати на бізнес-моделі і, 

крім цього, на потреби в талантах, в доповнення до зміни складу пулу 

талантів в більшості розвинених країн, зокрема195. 

Слід погодиться з думкою експертів про те, що швидкість освоєння 

нових знань буде ключовою перевагою сьогодні, яка буде використана 

завтра, а ті хто в цьому досягнуть успіху зможуть залишатися в курсі подій і 

навіть випереджати їх196. 

В середньому до 2020 року більше третини бажаних базових навичок 

більшості професій будуть складатися з навичок, які сьогодні не вважаються 

вирішальними для роботи197. 

У своїй футуристичної книзі Е. Тоффлер пророкує, що процвітати, перш 

за все, будуть ті, хто знає, як «вчитися, відучуватися і переучуватися»198. 

У цьому афористичному висловлюванні міститься квінтесенція вимог до 

персоналу світу Інтернету речей, до основних з яких можна віднести 

наступні: 

– наявність навичок щодо визначення необхідних критично важливих 

інформації та знань, яких бракує для прийняття ефективних рішень; 

                                           
195 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 

World Economic Forum, January 2016) <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

196 M Selinger, A Sepulveda, J Buchan, Education and the Internet of Everything How Ubiquitous 

Connectedness Can Help Transform Pedagogy (Cisco Consulting Services and Cisco EMEAR, October 2013) 
<https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

197 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 
World Economic Forum, January 2016) <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

198 A Toffler, Future Shock (Random House Publishing Group, 1970). 
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– вміння самостійно знаходити і використовувати необхідні в 

конкретний момент часу інформацію і знання; 

– аналітичні здібності щодо визначення необхідного для існуючого або 

майбутнього конкретного виду діяльності набору знань, навичок і умінь; 

– мінімізація психологічних і особистісних бар'єрів для виключення з 

практики діяльності знань, навичок і умінь, які перестали бути ефективними; 

– вільне володіння методами самоосвіти і самонавчання; 

– оволодіння методикою самостійного навчання для придбання будь-

яких нових знань, навичок і умінь; 

– вміння самостійно визначати наявність проблем, формулювати їх 

зміст і пропонувати варіанти їх вирішення; 

– наявність здібностей для креативного та інноваційного підходу до 

вирішення проблем і прийняття рішень. 

Це уявлення про можливі майбутні якості персоналу ґрунтуються на 

аналізі актуальності знань, навичок і умінь, придбаних за роки навчання, 

протягом всієї професійної діяльності фахівців. Ще сто років тому отримані 

знання, навички та вміння вимагали актуалізації через 20-30 років шляхом 

організації різноманітних курсів підвищення кваліфікації. Сьогодні 

переважна кількість спеціальностей вимагають істотної зміни отриманих 

знань протягом 3-5 років. А навички та вміння потребують оновлення кожні 

два-три роки. 

Звичайно мова йде перш за все про спеціальності, що пов'язані з 

технікою і технологіями. І період 3-5 років сьогодні поки обмежений лише 

терміном необхідним для забезпечення повернення вкладених інвестицій. 

Можливості наукового, технічного і технологічного передбачення 

дозволяють припустити, що скоро з'являться техніка і технології, в яких буде 

передбачена можливість їх поновлення без корінної їх заміни. Це зумовить 

необхідність актуалізації і знань, і навичок, і умінь кожні 1-2 роки. 
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Ці обставини є серйозним викликом для системи освіти держав. Але ще 

більшим викликом вони є для персоналу, особливо, для персоналу, який 

знаходиться поблизу терміну закінчення професійної діяльності. 

Актуальність необхідності істотного прискорення процесу «навчання та 

перенавчання» визначається тим, що незалежно від конкретної галузі або 

рушійної сили змін загальні темпи трансформації будь-якій галузі абсолютно 

безпрецедентні. Корінні зміни в галузевих секторах вже призводять до 

трансформації бізнес-моделей і наборів навичок – і відбуватися це буде 

прискореними темпами протягом наступних п'яти років199. 

Очікується, що буде значно складніше набирати фахівців для більшості 

видів роботи, особливо для комп'ютерних і математичних ролей, враховуючи 

війну за таланти, які вже відбуваються в цій галузі сьогодні. Цікаво, що 

офісні та адміністративні ролі будуть одними з найважчих робочих місць для 

набору в абсолютному вираженні до 2020 року, імовірно, частково через 

сприйняття непривабливості цих місць. На відміну від цього, набір персоналу 

для стандартних бізнес-операцій, «білих комірців» для бізнесу та фінансових 

операцій в даний час сприймається як порівняно легкий, і очікується, що в 

майбутньому приплив талантів буде трохи поліпшуватися200. 

Таким чином, проблема набору персоналу з часом буде парадоксально 

загострюватися незважаючи на достатній рівень безробіття або «вільних 

робочих рук». 

Аналізуючи динаміку і зміст змін необхідних знань, навичок і умінь в 

деяких сучасних технологічних професіях (промисловість, сільське 

господарство, медицина, освіта тощо) можна прийти до висновку про те, що 

сучасним дітям, які навчаються в молодшій школі, доведеться опановувати 

такі функціональні можливості та професії, яких сьогодні ще немає. 

                                           
199 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (The 

World Economic Forum, January 2016) <www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

200 ibid.  
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Вважається, що технологічні тенденції, такі як четверта промислова 

революція, створять багато нових крос-функціональних ролей, для яких 

працівникам потрібні як технічні, так і соціальні та аналітичні навички201. 

Це означає, що людям необхідно буде докладати набагато більше зусиль 

для саморозвитку та самоосвіти, ніж це роблять сучасні представники самих 

передових професій, які поки ще в масі своїй зберігають зміст властивий 20 

сторіччю. Тому дуже серйозно необхідно відноситься до вирішення 

проблеми об'єктивізації і доступності мотивації як для перекваліфікації, так і 

для отримання нових знань і вдосконалення нових навичок і умінь або, 

іншими словами, для освоєння нових професій. 

Сучасна практика вирішення цієї проблеми свідчить про напрацювання 

позитивного досвіду. Наприклад, Данія виділяє кошти на двотижневу 

атестацію в рік для дорослих, і пильна увага, яку країна приділяє навчанню 

на робочому місці, дозволяє пояснити її дуже високу ступінь мобільності 

зайнятості, при цьому до 70% працівників розглядають можливість переходу 

в середині кар'єри до нової професії, в порівнянні з 30% або менше в 

більшості інших європейських країн202. 

 

2.3. Техніко-технологічні бар'єри 

 

2.3.1. Особливості архітектури Інтернету речей 

На даний час, навіть вже відомі проекти ІР включають в себе дуже 

широкий спектр технологій. Але, можна сміливо припустити, що відомими 

сьогодні науці і техніці технологіями справа не закінчиться і ІР буде як губка 

вбирати в себе все нові та нові технологічні рішення, які будуть з'являтися в 

майбутньому. 

                                           
201 ibid. 
202 ibid. 
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Крім того, на архітектуру ІР найпотужніший вплив чинитиме той 

фактор, що в новій парадигмі розвитку світу, заснованому на використанні 

технологій ІР, жодна компанія не зможе виграти в економічній боротьбі 

бажаючи надавати поодинці якусь послугу або проводячи якісь роботи будь-

якому споживачеві в будь-якій точці земної кулі. Ось цей вираз – «будь-

якому споживачеві в будь-якій точці земної кулі» це не порожня фантазія, це 

реальна тенденція, яка набирає невідворотну силу, і з цього постає потреба 

будь-якому виробнику послуг або робіт бути готовим вступити в 

конкуренцію з будь-яким іншим виробником послуг або робіт за будь-якого 

споживача в будь-якій країні, в будь-якому місці планети. 

Основним принципом розвитку ІР стане наступне: всі технології, які 

можуть допомогти зробити послугу або провести роботи комфортніше, 

дешевше, швидше, якісніше, безпечніше будуть імплементовані в ІР. 

При цьому, неоглядна кількість сенсорів, виконавчих пристроїв, баз 

даних (сховищ даних, дата-центрів), окремих систем і комплексів ІР повинні 

будуть мати технічну можливість обмінюватися даними в будь-якому місці і 

в будь-який час. 

В майбутньому виникатиме ієрархія систем і комплексів ІР, обумовлена 

ієрархією послуг і робіт, в яких вони будуть задіяні, коли, наприклад, для 

виконання певних послуг знадобиться послідовне виконання одна за одною 

різноманітних робіт. Як це і відбувається в традиційній економіці, коли один 

виріб збирають з сотень або тисяч комплектуючих деталей і вузлів. Це й 

зумовить ускладнення конфігурації систем і комплексів ІР, яке в більшості 

випадків може бути ситуативним орієнтованим на виконання конкретної 

роботи або наданні конкретної послуги. З іншого боку, наявність великої 

кількості однакових або близьких за змістом послуг і робіт зумовить появу 

великої кількості однотипних пристроїв, систем і комплексів ІР, які як 

елементи якогось супер «конструктора» дозволять в результаті їх швидкої 
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зміни, часто без втручання людини, надавати раніше невідомі послуги або 

проводити піонерські роботи. 

Комплексність послуг, що надаються, та робіт, які будуть складатися з 

набору елементарних монопослуг і моноробіт, призведе до необхідності 

комплексного збору та обробки даних з найрізноманітніших джерел, але 

оброблюваних в певний момент одночасно з метою надання конкретної 

послуги або виконання конкретної роботи. З огляду на можливу високу 

динамічність змін потреб у проведенні тих чи інших послуг або робіт, що 

мають комплексний характер, можна припустити, що аналогічно динамічно 

може змінюватись і конкретний набір елементарних монопослуг і моноробіт. 

Все це призведе до неминучої появи гетерогенних і гібридних 

архітектур, які, швидше за все, і стануть основою майбутнього Інтернету 

речей, тому системи і комплекси по визначенню повинні бути відкритими, 

гнучкими і стандартизованими. 

Таким чином, архітектура ІВ майбутнього буде характеризуватися 

складністю, якщо не сказати суперскладністю, наявністю багатозв'язності і 

багатофункціональності, характерних для переважної кількості систем і 

комплексів ІВ і складових їх елементів. Для багатьох систем і комплексів 

буде характерним адаптивна зміна конфігурації та топології 

взаємозв'язків елементів ІВ, в залежності від завдань, що виконуються в 

конкретний момент часу, і, відповідно, в залежності від необхідних для 

виконання цих завдань елементарних моноуслуг і моноробіт. 

Слід звернути увагу на те, що поняття архітектура в Інтернеті речей буде 

використовуватися в більш широкому сенсі на відміну від широко 

використовуваних зараз: архітектура телекомунікаційних мереж або 

архітектура обчислювальних мереж. Так як багато системних функцій в ІР 

будуть реалізовуватися в умовах однозначного використання 

телекомунікаційних і обчислювальних мереж, а також за умови передачі 
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великого обсягу кількості даних, то основною відмінністю технологій ІР буде 

їх мережевий характер. 

Саме наявність такої основної характеристики технологій ІР як 

мережева структура призводить до необхідності досліджувати архітектури 

безпеки, логістики, хмарних дата-центрів, сенсорних пристроїв, безпілотного 

водіння автомобілів і, врешті-решт, архітектуру взаємодії робота і людини. 

При цьому відповідна архітектура буде одним з основних джерел для 

формування мережевої структури (топології) елементів і систем взаємодії 

робота і людини, безпеки, логістичних елементів, дата-центрів, сенсорних 

пристроїв тощо, визначення складу елементів цієї мережі їх функціональних 

можливостей, порядку і правил взаємодії. 

У цих умовах набуває фундаментального значення проблема визначення 

єдиних підходів до ідентифікації всіх елементів ІР: сенсорів, 

мікропроцесорів, обчислювальних і програмних ресурсів, пристроїв, систем і 

комплексів, а також об'єктів, в яких будуть розміщуватися елементи ІР, в 

тому числі й ідентифікація людей. Проблема полягає в тому, що в тій чи 

іншій мірі для різних груп технічних складових ІР вже існують системи 

ідентифікації, які були історично розроблені в різний час і без взаємного 

врахування. Така ж ситуація складається і з ідентифікацією фізичних і 

юридичних осіб. Тому має бути проведена серйозна і кропітка робота щодо 

вироблення пропозицій зі створення єдиної уніфікованої системи 

ідентифікації суб'єктів і об'єктів в рамках використання технологій інтернету 

речей, яка б максимально могла-б інтегрувати в себе вже відомі і такі, що 

використовуються системи ідентифікації. 

Проблеми архітектури, як, втім, і інші проблеми ІР, є об'єктом уваги на 

щорічних Всесвітніх форумах по Інтернету речей (IoT World Forum)203, які 

проходять під егідою Інституту інженерів електротехніки та електроніки 

                                           
203 ‗IEEE World Forum on Internet of Things 12-14 December 2016‘ (World Forum on Internet of Things, 12-14 

december 2016) <http://wfiot2016.ieee-wf-iot.org/> дата звернення 5 червня 2018. 
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(IEEE, англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers, міжнародна 

некомерційна асоціація фахівців в області техніки, що є світовим лідером в 

області розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки та 

апаратного забезпечення обчислювальних систем і мереж204).  

В рамках Всесвітнього форуму з Інтернету речей 2014 року була 

запропонована узагальнена (еталонна) модель архітектури ІР, яка повинна 

забезпечити взаємну сумісність усіх IoT-компонентів: пристроїв і 

контролерів, мереж, граничних обчислень, сховищ даних, додатків і 

аналітики (мал. 2.1). У запропонованій форумом еталонній моделі 

архітектури, де графічно представлена вся сфера Інтернету речей, ці 

компоненти розподілені за декількома рівнями. Еталонна модель 

Всесвітнього форуму з Інтернету речей відкриває шлях до «відкритих IoT-

систем» з гарантованою взаємною сумісністю. 

 

 
Мал. 2.1. Еталонна модель архітектури ІР

205
 

У цій моделі: 

                                           
204 Institute of Electrical and Electronics Engineers <http://www.ieee.org/index.html> дата звернення 5 червня 

2018. 
205 У Сталлингс, ‗Интернет вещей: сетевая архитектура и архитектура безопасности‘ (Iinternetinside, 

02.2017). <http://internetinside.ru/internet-veshhey-setevaya-arkhitektura-i/> дата звернення 5 червня 2018. 



155 

 

   інформаційні технології (Information Technology, IT) – це технології 

обробки інформації, включаючи ПЗ, обладнання, комунікаційні технології, 

супутні служби тощо); 

 операційні технології (Operational Technology, ОТ) - це обладнання і 

ПЗ, які виявляють або викликають зміни шляхом прямого керування та / або 

керування фізичними пристроями, процесами і подіями на підприємстві. 

У запропонованій форумом еталонної моделі архітектури, що графічно 

представляє всю сферу Інтернету речей, ці компоненти розподілені по 

декількох рівнях. Еталонна модель Всесвітнього форуму з Інтернету речей 

відкриває шлях до «відкритих IoT-систем» з гарантованою взаємною 

сумісністю206. 

 

2.3.2. Технології Інтернету речей 

Технології, які застосовуються і будуть застосовуватися в ІР, являють 

собою різноманітну сукупність технологій з різних сфер, що власне і 

визначає гетерогенність архітектури ІР207. Для всіх семи рівнів еталонної 

моделі архітектури ІР характерний свій набір технологій. Особливо 

різноманітні технології для фізичних пристроїв (рівень 1), спільних робіт і 

процесів (рівень 7), додатків (рівень 6), зв'язку (рівень 2). 

Якщо говорити про передачу даних, то це можуть бути 

найрізноманітніші радіотехнології, що працюють за різними стандартами. 

Деякі автори не без підстав вважають, що розвиток ІР дуже сильно 

залежить від телекомунікаційних технологій208209: 

                                           
206 ‗Интернет вещей стандартизуется‘ (Cisco) <https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-

releases/2015/07-30a.html> дата звернення 5 червня 2018.  
207 S Chen and others, ‗A Vision of IoT: Applications, Challenges, and Opportunities With China Perspective‘ 

(2014) vol. 1 no. 4 IEEE Internet of Things Journal 349. 
<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6851114> дата звернення 5 червня 2018. 

208 Я Боцман ‗Интернет вещей‘ (Сhannel for IT, 02.2016) <http://channel4it.com/publications/Internet-
veshchey-25146.html> дата звернення 5 червня 2018. 

209 В Ткаченко, ‗IoT - современные телекоммуникационные технологии‘ (Обучение в интернет, 08. 2016) 
<http://www.lessons-tva.info/articles/net/013.html> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2015/07-30a.html
https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2015/07-30a.html
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– технологій бездротових мереж з низьким енергоспоживанням 

(LPWAN, WLAN, WPAN); 

– темпів впровадження стільникових мереж: EC-GSM, LTE-M, NB-IoT 

і універсальних телекомунікаційних мереж 5G; 

– темпів переходу мережі Інтернет на версію протоколу IPv6; 

– застосування сучасних технологій Software-Defined Networks, що 

знижують навантаження на канали зв'язку. 

Особлива увага, на думку В. Ткаченко, буде приділятися наступному210: 

– бездротовим технологіям мереж дальнього радіусу дії LPWAN (Low-

power Wide-area Network), до яких відносяться: LoRaWAN, SIGFOX, CIoT 

(EC-GSM, LTE-M, NB-IoT), ISA-100.11.a, Wireless, DASH7 , Symphony Link, 

RPMA і інші; 

– бездротовим персональним мережам (WPAN) передачі даних малого 

радіусу з низьким енергоспоживанням, до яких відносяться технології: 

6LoWPAN, Thread, ZigBee IP, Z-Wave, ZigBee, BLE 4.2 (Bluetooth Mesh) та 

інші. 

На щастя, принципи побудови телекомунікаційних мереж спочатку 

припускали сумісність різних технологій, призначених для передачі 

інформації. Теж саме можна сказати і про технології, що використовуються 

для передачі даних в мережі Інтернет. Однак, в гетерогенних мережах 

передачі даних в рамках ІР виникнуть проблеми ефективного використання 

радіочастотного ресурсу, «безшовної» передачі даних, збільшення 

пропускної здатності, енергозбереження, забезпечення підвищеної надійності 

та безпеки, низької вартості послуг передачі даних. 

Крім того, необхідно враховувати реальні умови передачі і збору 

інформації від пристроїв і датчиків для її подальшої обробки. Умовно за 

відстанню, на якій можуть розташовуватися датчики від шлюзу (базової 

                                           
210 ibid.  
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станції), телекомунікаційні технології можна розділити на «довгі» – з 

дистанцією до датчика, вимірюваної кілометрами, і «короткі» – з дистанцією 

до датчика в сотні метрів211. Ця різниця призводить до необхідності 

формування різної політики при формуванні архітектури телекомунікаційних 

мереж для різних додатків ІР. 

 

2.3.3. Масштабованість завдань і проектів 

Комп'ютерні технології та програмні засоби, призначені для обробки 

даних, управління пристроями, і, навіть, для прийняття рішень, повинні мати 

можливість взаємодіяти один з одним. Різнорідність прикладного 

програмного забезпечення та операційних систем, величезна кількість 

розробників – все це має своїм наслідком наявність серйозних бар'єрів в 

процесі інтеграції як обчислювальних платформ різних виробників, так і 

прикладних програмних продуктів, реалізованих на цих платформах різними 

виробниками. Забезпечення інтероперабельності та відкритості цих систем – 

це проблема з проблем ІР, який складається з величезної кількості систем і 

комплексів різного функціонального призначення. 

За даними ITU з 7,3 млрд. чоловік в 2016 році 3,5 млрд. мали доступ до 

мережі Інтернет212. А кількість пристроїв (IoT), підключених до мережі 

Інтернет, на думку експертів в 2017 році перевищить населення Землі і 

складе 8,4 млрд213. Свого часу технологічне співтовариство відповіло на 

швидке зростання мережі Інтернет впровадженням нових протоколів 

маршрутизації і нової системи адресації. Але, майбутній ІР у багато разів 

збільшить вимоги як до маршрутизації, так і до кількості адрес, що буде 

потребувати вжиття адекватних заходів для забезпечення такого ефекту 

                                           
211 ‗Куда движется интернет вещей?‘ (Huawei, 12.2016) 

<https://habrahabr.ru/company/huawei/blog/317176/> дата звернення 5 червня 2018. 
212 ‗ICT Facts and Figures 2016‘ (ITU, 2016) <http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
213 С Стельмах, ‗Больше половины IoT-расходов в 2017 году придется на корпоративный сектор‘ (PC 

Week, 02.2017) <https://www.pcweek.ru/iot/article/detail.php?ID=192298> дата звернення 5 червня 2018. 
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масштабованості214. Тому один з бар'єрів – це повільний перехід в мережі 

Інтернет до протоколу IPv6, який має великі потенційні можливості значного 

збільшення можливої кількості адрес в мережі Інтернет. 

Сучасні мережеві технології не були розраховані на підтримку 

підключення величезної кількості малопотужних мобільних пристроїв, які 

взаємодіють з фізичним світом і з користувачами-людьми. ІР вимагає зовсім 

інших підходів до масштабованості тому, що мова буде йти про підключення 

до мережі Інтернет на порядок більшої кількості пристроїв (за прогнозами 

різних експертів до 2025 року їх кількість може досягти 50-100 млрд.). Багато 

з цих підключень будуть мобільними, тобто виникає необхідність 

«безшовного» підключення до різних технологічних сегментів 

телекомунікаційної мережі, що потребує розробки нових протоколів або 

удосконалення тих, що вже використовуються. 

 

2.3.4. Виклики, пов'язані з пристроями і сенсорами 

Кількість пристроїв (речей), які реалізують різноманітні функції в ІР, 

буде вимірюватися мільярдами і їх будуть виробляти дуже багато 

виробників. В таких умовах досить гострою стає проблема забезпечення їх 

технічної сумісності, сумісності простіших пристроїв з більш складними, в 

які вони будуть входити в якості компонентів, а також сумісність одних за 

призначенням пристроїв з іншими в рамках об'єктів ІР. 

Кожен об'єкт (пристрій) в цілях забезпечення ефективності його 

використання (ефективного управління ним) може бути оснащеним певною 

кількістю сенсорів (датчиків). Таким чином, потенційно загальна кількість 

датчиків може досягати десятків мільярдів. У цих умовах, на думку 

                                           
214 R Alur and others, System Computing Challenges in the Internet of Things: A white paper prepared for the 

Computing Community Consortium committee of the Computing Research Association (2015) 
<http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/IoTSystemsChallenges.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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аналітиків, датчик ІР не повинен коштувати дорожче декількох доларів при 

тому, що основна частка у вартості датчика –  це вартість чіпу215. 

Характеристики використання пристроїв і сенсорів в ІР обумовлюють 

те, що вони повинні бути мініатюрні, не заважати, не привертати увагу, або 

іншими словами бути «невидимими» (непомітними). І вони дійсно 

залишаються такими до тих пір поки нормально функціонують, не виходять з 

ладу216, тому користувачі часто навіть не зможуть знати, які з неявних 

пристроїв відноситься до ІР і де вони конкретно знаходиться. Така ситуація 

буде мати місце і в тому випадку, коли «розумні» речі будуть частиною вже 

звичних для нас речей повсякденного використання, таких як: мікрохвильова 

піч, телевізор, кондиціонер тощо. Це створює ризики для споживачів в 

частині несанкціонованого використання їх персональних даних, так як всі ці 

мініатюрні пристрої та сенсори безперервно передають дані, які мають 

відношення до конкретної людини. Виникає проблема в інформованості 

користувача про наявність таких ризиків і про свідоме врахування цих 

ризиків при користуванні технологіями ІР. 

Номенклатура сенсорів (датчиків) – основного джерела величезного 

потоку і обсягу інформації, що буде циркулювати в гіперсистемі ІР, яка 

потенційно об'єднує всі існуючі системи та комплекси ІР, повинна різко 

розширитися. Нас чекають десятки і сотні варіацій виробництва типових 

сенсорів, призначених для вимірювань конкретних величин. Необхідність 

розміщення сенсорів в найрізноманітніших об'єктах і пристроях зумовить 

актуальність проблем217 їх ідентифікації, енергетичної економічності та 

автономності, мініатюризації, вартості та експлуатаційної надійності, 

                                           
215 ‗Куда движется интернет вещей?‘ (Huawei, 12.2016) 

<https://habrahabr.ru/company/huawei/blog/317176/> дата звернення 5 червня 2018. 
216 J Hoven, Fact sheet - Ethics Subgroup IoT - Version 4.0 (Delft University of Technology 2013) 24 

<http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1751> дата звернення 5 червня 
2018. 

217 A Banafa, ‗IoT Standardization and Implementation Challenges‘ (IEEE Internet of Things, 12 July 2016) 
<http://iot.ieee.org/newsletter/july-2016/iot-standardization-and-implementation-challenges.html> дата звернення 
5 червня 2018. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1751
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взаємної сумісності як технологічної, так і протокольної, можливості 

попередньої аналітичної обробки даних, шифрування даних і їх передачі за 

допомогою бездротових телекомунікацій. 

Все це є причиною наявності досить серйозних проблем на шляху 

широкого впровадження технологій ІР в частині виробництва пристроїв і 

датчиків і їх подальшої експлуатації. 

 

2.3.5. Обчислювальні середовища, дата-центри та хмарні технології 

Деякі технології ІР будуть з високою швидкістю генерувати 

надзвичайно великі обсяги даних, які повинні бути проаналізовані в режимі 

реального часу, особливо, якщо це стосується систем управління 

динамічними об'єктами, наприклад, різних телеметричних систем для літаків, 

автомобілів тощо, що потребує використання розподілених обчислювальних 

платформ, які, як правило, будуть використовувати паралельні 

обчислювальні алгоритми218. 

Функціонування технологій ІР для багатьох прикладних задач вимагає 

залучення значних обчислювальних потужностей як для вирішення 

обчислювальних задач, так і для зберігання великого обсягу даних, що 

обумовлює необхідність залучення значних інвестицій для капітальних 

вкладень і великих фінансових ресурсів з метою покриття витрат на 

експлуатаційні витрати, утримання персоналу тощо. Водночас, одні й ті ж 

прикладні задачі є однаково актуальними як для великих бізнес-структур, так 

і для малих або середніх організацій. Однак, частина з цих задач не належать 

до таких, що безперервно виконуються, тому залучені і витрачені ресурси в 

рамках однієї компанії неефективно використовуються через нерівномірне 

завантаження обчислювальних ресурсів і техніки. 

                                           
218 N Jones, Top 10 IoT Technologies for 2017 and 2018 (GARTNER HEADQUARTERS 2016) 12. 

<https://campustechnology.com/articles/2016/02/25/security-tops-list-of-trends-that-will-impact-the-internet-of-
things.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 
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Відповіддю на це протиріччя (великих витрат і низького коефіцієнта 

корисного використання обчислювальних ресурсів) стало впровадження 

технологій хмарних обчислень, які швидко отримали популярність і 

бурхливо розвиваються. Одне з найбільш слушних для правової науки 

визначень дав Д. Ф. Семич: хмарні обчислення (від англ. Cloud computing) – 

«надання користувачу комп'ютерних ресурсів і потужностей у вигляді 

інтернет-сервісу»219. При цьому, обчислювальні ресурси і обчислювальна 

техніка надаються конкретному користувачу (клієнту) в абстрактному 

вигляді без вказівки конкретних їх зразків і місця розташування і які можуть 

бути використовуватися одночасно безліччю користувачів. 

Хмарні обчислення забезпечують масштабоване онлайн-середовище, яке 

має наступні переваги220: 

1. Зниження капітальних витрат. Компанії можуть надавати споживачам 

унікальні послуги, не будуючи власні комп'ютерні системи, а 

використовуючи обчислювальні ресурси від постачальників послуг хмарних 

обчислень. При цьому гнучко регулюючи потреби в ресурсах хмарних 

обчислень з урахуванням задоволення пікових навантажень споживацьких 

послуг, оплачуючи тільки фактично використані обчислювальні ресурси. 

2. Зниження витрат на ІТ-обслуговування. Організації можуть 

орендувати додатковий ресурс на сервері протягом декількох годин, а не 

встановлювати та підтримувати власні сервери, не замислюючись щодо 

оновлення своїх ресурсів щоразу, коли виходить нова версія додатка. Вони 

також набувають гнучкість в питанні розміщення своєї віртуальної ІТ-

інфраструктури в місцях, що пропонують найнижчу вартість. 

3. Установка і обслуговування апаратного або програмного 

забезпечення. У компанії практично зникають витрати на масштабну 
                                           

219 Д Семич, ‗Облачные технологии: основные понятия, задачи и тенденции развития‘  (2014)  1 
Программные продукты, системы и алгоритмы 1. 

220 R Randall, ‗The Benefits and Risks of Cloud Computing‘ (CliftonLarsonAllen, 05.08.2013) 
<http://www.claconnect.com/resources/articles/the-benefits-and-risks-of-cloud-computing> дата звернення 5 
червня 2018. 
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установку і подальше постійне оновлення апаратного обладнання та 

програмного забезпечення. 

4. Оптимізована ІТ-інфраструктура організацій забезпечує швидкий 

доступ до необхідних обчислювальних послуг. 

Наявність ряду наступних переваг зумовлюють широке і повсюдне 

застосування хмарних обчислень в технологіях ІР: загальна економія 

енергетичних, матеріальних, організаційних і фінансових ресурсів; гнучкість 

у використанні; різка економія на створенні і збільшенні ефективності 

власної IT-інфраструктури (програмне забезпечення, мережеве та апаратне 

обладнання); зменшення експлуатаційних витрат; своєчасне оновлення 

програм; збільшення доступних обчислювальних потужностей; практично 

необмежений обсяг пам‘яті для збереження даних; сумісність з більшістю 

операційних систем; ефективність спільної роботи групи користувачів; 

доступ в незалежності від місцезнаходження до документів та відомостей з 

обчислювальних пристроїв, розташованих в будь-якому місці221222223. 

Для технологій ІР можуть бути використані три типи хмарних 

обчислень: публічні; приватні; гібридні224. Публічна хмара — це хмарні 

обчислення, реалізовані на загальній ІТ-інфраструктурі (найчастіше так звані 

дата-центрами), які можуть надаватися одночасно безлічі будь-яких компаній 

і сервісів. Користувачі таких хмарних обчислень не мають можливості 

управляти і обслуговувати дану ІТ-інфраструктуру, а всю відповідальність з 

цих питань покладено на власника публічної хмари. Приватна хмара — це 

хмарні обчислення, реалізовані на власній ІТ-інфраструктурі, яка є власністю 

або перебуває в розпорядженні конкретної організації. Гібридна хмара — це 
                                           

221 А Глонассова, ‗История развития облачных технологий. От Amazon до Wialon‘ (Gurtam, 2011) 
<https://blog.gurtam.com/2011/10/history-of-cloud-computing-from-amazon-to-wialon/> дата звернення 5 червня 
2018.  

222 ‗Облачные вычисления, краткий обзор или статья для начальника‘ (Хабрахабр, 2011) 
<https://habrahabr.ru/post/111274/> дата звернення 5 червня 2018. 

223 ‗Облачные сервисы‘ (Oblachnie Servics) <https://sites.google.com/site/oblachnieservici/oblaanye-servisy-
dla-biznesa/dostoinstva> дата звернення 5 червня 2018. 

224 ‗Облачные вычисления, краткий обзор или статья для начальника‘ (Хабрахабр, 2011) 
<https://habrahabr.ru/post/111274/> дата звернення 5 червня 2018. 
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хмарні обчислення, реалізовані за допомогою інтеграції можливостей 

публічної і приватної хмар. Варіанти їх використання можуть бути різними і 

визначатися змістом завдань, поставлених перед технологіями ІР. 

В останні роки набули поширення так звані туманні обчислення, під 

якими розуміють організацію і надання користувачеві комп'ютерних ресурсів 

і потужностей у вигляді Інтернет-сервісу в безпосередній близькості 

(фізичної або логічної) від джерела генерації великих масивів даних. 

Використання методу туманних обчислень дозволяє істотно знизити 

навантаження на телекомунікаційні мережі в частині пропуску великих 

обсягів трафіку. 

З іншого боку, існує ряд вельми істотних бар'єрів, які обмежують 

використання хмарних технологій: необхідність для користувача мати 

постійне з'єднання з мережею Інтернет, в тому числі й в мобільному варіанті; 

обмеженість у використанні програмного забезпечення в частині 

індивідуальних налаштувань; підвищені ризики порушення конфіденційності 

власних даних і неможливість контролю за процесом їх захисту; обмежена і 

неконтрольована надійність, обумовлена політикою безпеки власників 

хмарних обчислювальних ресурсів тощо225. 

Динамічні зміни конфігурації архітектури технологій ІР, наприклад, в 

системі охорони здоров'я або в розумних містах, будуть вимагати розробки 

ефективних способів створення віртуальних мереж Інтернет. В умовах 

використання віртуальних мереж Інтернет і хмарних комп'ютерних 

технологій виникає проблема гарантованого і надійного забезпечення 

відповідними ресурсами конкретних технологій ІР для безперервного 

надання відповідних сервісів або проведення робіт. 

 

                                           
225 ibid.  
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2.3.6. Великі дані, інтелектуальний аналіз та інтелектуальні дії 

Накопичення надвеликих обсягів інформації, отриманих від всіляких 

датчиків або отриманих в результаті накопичення даних про поведінку 

об'єктів, у тому числі, і людини, вимагає здійснення якоїсь попередньої 

обробки з метою їх подальшого використання або зберігання в більш 

компактному вигляді. 

Деякі дослідники, наприклад, А. Банафа вважають, що з розвитком 

можливостей засобів штучного інтелекту при обробці різнорідних баз даних, 

даних відео спостережень та обробки голосових даних стає можливим 

глибокий аналіз цих даних в реальному режимі часу226. Це, звичайно, 

передбачає розробку моделей штучного інтелекту, орієнтованих на певні 

алгоритми аналізу даних і формування узагальнюючих висновків з цього 

аналізу, а також розробку відповідного спеціалізованого програмного 

забезпечення для роботи з великим обсягом даних (big data). Можна 

погодитися з цим автором в тому, що основні проблеми, які необхідно при 

цьому вирішувати, такі: неточний аналіз через наявні недоліки в зібраних 

даних (обсяг, дискретність їх збору, точність тощо) і / або через недоліки у 

моделі штучного інтелекту; наявність уявної неточності аналізу як слідства 

недоліків системи управління або недоліків управління системами в режимі 

реального часу. Таким чином, виникає необхідність ідентифікації причини не 

оптимальності прийнятих рішень. Крім того, для конкретних випадків  

потребує строгого обґрунтування сама можливість використання алгоритмів 

обробки великих масивів даних на основі математичної теорії нечітких 

множин. 

Слід звернути увагу на те, що вимоги до характеристик аналітичних 

висновків, отриманих в результаті обробки великих даних, не є однаковими 

                                           
226 A Banafa, ‗IoT Standardization and Implementation Challenges‘ (IEEE Internet of Things, 12 July 2016) 

<http://iot.ieee.org/newsletter/july-2016/iot-standardization-and-implementation-challenges.html> дата звернення 
5 червня 2018. 
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для різних систем і комплексів ІР, незважаючи на те що вони будуть 

використовувати для своєї роботи один і той же масив вихідних даних, тому 

необхідно раціонально підходити до питання вибору для конкретних 

випадків моделей штучного інтелекту і спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

У свою чергу отримані результати аналізу великих даних можуть стати 

об'єктом вторинного аналізу та вторинної агрегації з метою вирішення 

завдань більш високого рівня ієрархії, що може обумовити зміну вимог до 

якісних характеристик первинного аналізу великих даних. 

Інтелектуальні дії, зокрема, аналіз big data, можуть здійснюватися як в 

процесі взаємодії M2M (машини-машина), так і в процесі взаємодії M2H 

(машина-людина). 

Фактори, що стимулюють використання ШІ в рамках ІР наступні: 

зниження ціни на ШІ; покращена функціональність ШІ; певні моделі ШІ 

мають можливість «здійснювати» дії подібні до людських; з‘явився 

різноманітний інструментарій самонавчання систем з ШІ тощо. 

Проблеми, з якими стикається використання ШІ в рамках ІР: 

неоднозначність дій ШІ в непередбачених ситуаціях; невизначеність 

результатів забезпечення інформаційної безпеки і конфіденційності; 

невисока якість машинної взаємодії і повільне впровадження нових 

технологій. 

Особливої уваги буквально в останні роки набуває проблема оцінки 

етики і моралі в діях систем з ШІ. Одним із прикладів проявів такої уваги є 

відкрита ініціатива Інституту інженерів з електротехніки та електроніки 

(IEEE) – Глобальна ініціатива IEEE з етичних міркувань в області штучного 

інтелекту і автономних систем. У першій версії документа цієї ініціативи 

сказано: ми повинні переконатися в тому, що ці технології (штучний інтелект 

і автономні системи) відповідають людям з точки зору наших моральних 
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цінностей і етичних принципів, або іншими словами вони повинні слідувати 

таким базовим принципам227: 

– втілювати вищі ідеали прав людини; 

– мати в якості вищого пріоритету в діяльності – максимальну вигоду 

для людства і навколишнього середовища; 

– мінімізація ризиків і негативних наслідків, оскільки штучний 

інтелект і автономні системи (AI/AS, artificial intelligence and autonomous 

systems) можуть розвиватися як соціально-технічні системи. 

Або іншими словами, AI/AS повинні «вести» себе так, щоб це було 

вигідно для людей, в тому числі і в ситуаціях, які виходять за рамки 

функціональних цілей і вирішення технічних проблем. 

У своїй ранній роботі С. Омогундро вважає, що необхідно приступити 

до розробки «універсальної конституції», яка ідентифікує найбільш важливі 

права людини, для того, щоб створити соціальні механізми для їх 

забезпечення в присутності роботів з ШІ. Цей процес, ймовірно, буде багато 

ітераційний, так як потребує визначення взаємозв'язку і взаємозалежності 

певних прав людини і підходів для їх забезпечення, які будуть технічно 

життєздатними228. 

Ось як Дж. Штайнхардт представляє причини можливої небезпеки 

застосування ШІ229: 

– здійснення кібератак за допомогою ШІ; 

– оснащення летального озброєння системами з ШІ; 

– неконтрольована оптимізація рішень систем з ШІ в протилежність до 

інтересів людей; 
                                           

227 The IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems: 

Ethically Aligned Design (EAD) - Version (IEEE SA, 13 December 2016) 
<http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html> дата звернення 5 червня 2018. 

228 S Omohundro, ‗The Basic AI Drives‘ (First AGI Conference, Volume 171, Frontiers in Artificial Intelligence 
and Applications February, 2008) <https://selfawaresystems.com/2007/11/30/paper-on-the-basic-ai-drives/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

229 J Steinhardt, ‗Long-Term and Short-Term Challenges to Ensuring the Safety of AI Systems‘ (WordPress, 24 
June 2015) <https://jsteinhardt.wordpress.com/2015/06/24/long-term-and-short-term-challenges-to-ensuring-the-
safety-of-ai-systems/> дата звернення 5 червня 2018. 
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– непрозорість процесу прийняття рішень в системах з ШІ, що може 

привести до втрати здатності людей осмислено розуміти або втручатися в 

роботу таких систем. 

Багато хто вважає, що завдяки наявності у ШІ таких основних функцій 

як самоорганізація, самовдосконалення і адаптація, в недалекому 

майбутньому він буде мати більш високий когнітивний рівень, а може бути і 

набагато вищий, ніж у людини. Це означає, що людина не буде впевнена у 

тому, що вона зможе передбачити, як буде себе вести ШІ230. Тому треба 

пам'ятати про те, що в результаті еволюції людство контролює планету не 

тому, що люди самі найсильніші, швидкі або найбільші, а тому, що вони 

поки що самі «розумні». 

Пропонується виділити наступні конкретні напрями досліджень, за 

якими може бути досягнуто важливий прогрес в зниженні ризиків, який 

значно поліпшив би безпеку систем з ШІ231: 

1. Ціннісне навчання: в довгостроковій та в короткостроковій 

перспективі важливо розробити алгоритми для навчання ШІ ціннісним або 

цільовим функціям корисності; 

2. Слабо контрольоване навчання: розуміння наявності в ШІ слабо 

контрольованого навчання, особливо щодо гарантованого відновлення 

побічно спостережуваних параметрів при добре зрозумілих припущеннях; 

3. Формальна специфікація / перевірка: формальне визначення вимог до 

поведінки систем з ШІ та розробки методів і способів офіційної перевірки 

виконання цих вимог. 

4. Прозорість: розробка методів і способів для візуалізації процесу 

прийняття рішень ШІ; 

                                           
230 M Tegmark, ‗The Benefits and Risks of Artificial Intelligence‘ (Future of Life Institute) 

<https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/> дата звернення 5 червня 2018. 
231 J Steinhardt, ‗Long-Term and Short-Term Challenges to Ensuring the Safety of AI Systems‘ (WordPress, 24 

June 2015) <https://jsteinhardt.wordpress.com/2015/06/24/long-term-and-short-term-challenges-to-ensuring-the-
safety-of-ai-systems/> дата звернення 5 червня 2018. 
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5. Стратегічна оцінка і планування: в процесі розробки стратегії і планів 

доцільно розробникам розуміти і вивчати конкретні ризики використання ШІ 

у співпраці з економістами, експертами з питань політики, експертами з 

питань безпеки, юристами тощо. 

 

2.4. Проблеми безпеки технологій Інтернету речей 

Технології Інтернету речей, які призначені для надання послуг і 

проведення робіт, за своєю суттю є всеосяжними і всеохоплюючими в житті 

соціуму, а із-за глобалізації проникнення, завдяки мережі Інтернет, і в житті 

всього людства. Це проникнення відбувається і буде відбуватися практично у 

всі сфери людської діяльності. Звідси випливає дуже важливий висновок – 

системи та комплекси ІР можуть стати джерелом нанесення шкоди 

підприємствам, організаціям, країнам і, що ще важливіше, людям як 

внаслідок реалізації протиправних устремлінь, які зростають за охопленням 

сфер і за витонченістю, так і внаслідок нештатної (не передбаченої, не 

запроектованої) їх роботи, а також внаслідок несанкціонованої діяльності 

персоналу. Передбачувана шкода має дуже широкі межі: від погіршення 

якості проведених робіт або послуг, що надаються, до нанесення значних 

економічних збитків або шкоди інфраструктурним об'єктам і, навіть, до 

загибелі людей. 

У великій кількості дослідних робіт і статтях обговорюються питання 

безпеки ІР. Однак, як і в ситуації з визначенням терміну «Інтернет речей», 

консолідованого підходу до визначення дефініції терміну безпеки Інтернету 

речей ще не відбулося, що призводить до дещо хаотичного, безсистемного 

подання суті безпеки Інтернету речей і формування переліку та змісту 

проблем, пов'язаних з безпекою, пошуку шляхів вирішення цих проблем 

тощо. 

На початку 2015 року Федеральна торгова палата (США) опублікувала 

звіт, в якому підкреслюється, що в цілому існує розуміння важливості того, 
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що при використанні технологій Інтернету речей повинна забезпечуватися 

розумна (прийнятна) безпека, зміст якої і вимоги до якої ще тільки належить 

визначити на основі кращих практик компаній232. З цього звіту випливає, що 

в дійсності проблема безпеки поки ще не усвідомлена в повному її масштабі і 

значенні, а надія на кращі практики компаній є далеко не найкращою 

політикою безпеки. 

Зі змісту технологій ІР, досвіду їх впровадження, вже наявних 

результатів використання технологій ІР, динаміки цих процесів стає 

зрозумілим, що в самому найближчому майбутньому переважна частина 

людської діяльності буде повністю базуватися на технологіях ІР, а значна 

частка інтересів і потреб людини і суспільства будуть задовольнятися 

виключно завдяки функціонуванню певних систем і комплексів ІР, які будуть 

виконувати різноманітні роботи і надавати послуги в інтересах людей, іноді 

навіть без їх участі. 

 

2.4.1. Загальні проблеми безпеки, її види 

Для всіх сфер застосування ІР фундаментальним принципом, виконання 

якого створює умови для постійного розвитку, є наступне: всі технології, які 

дозволяють надати послугу або виконати роботи комфортніше, дешевше, 

швидше, якісніше, безпечніше будуть використані в технологіях ІР. При 

цьому використання технологій, необхідних для надання послуг або 

виконання робіт, найчастіше буде відбуватися не тільки на етапі 

проектування і виробництва систем і комплексів ІР, як їх складових 

елементів, але, що більш вірогідніше, це буде відбуватися як системна 

інтеграція з готовими системами і комплексами ІР, які вже мають необхідний 

функціонал. 

                                           
232 Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World (FTC Staff Report, January 2015) 

<https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-
workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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 Це і ряд інших обставин призведуть до того, що сфера використання ІР 

буде характеризуватися наступним: 

1) архітектура ІР – багатозв'язна, багатовимірна, складна, адаптивна; 

2) ідентифікація – всі складові елементи комплексів і систем ІР, 

включаючи всілякі датчики, та суб'єкти, яким надаються послуги або для 

яких виконуються роботи, повинні бути ідентифіковані та верифіковані; 

3) безперервність – повинно бути безперервне функціонування і 

безшовна взаємодія будь-яких технологій і пристроїв передачі даних; 

4) ефективність – максимально ефективне користування радіочастотним 

ресурсом; 

5) автономність – максимально низьке енергоспоживання і збільшення 

часу автономності роботи складових елементів технологій ІР; 

6) транскордонність – взаємодія різних систем і комплексів ІР не 

обмежується національними кордонами; 

7) надійність – системи та комплекси ІР як кожна окремо, так і в будь-

який випадкової сукупності повинні мати підвищенні показники надійності і 

стійкості в якісній роботі. 

Аналіз особливостей характеру застосування технологій ІР, як базової 

основи для реалізації практично всіх видів людської діяльності, і динаміки 

розвитку глобалізаційних процесів, перш за все, економічних, виробничих, 

ділових, фінансових, культурних, освітніх та інших гуманітарних процесів, 

дозволяє припустити, що ми стоїмо на порозі формування деякої глобальної 

гіперсистеми ІР, що буде складатись з окремих систем і комплексів ІР різної 

національної приналежності, різного функціонального призначення і різних 

за масштабом використання  і технічними рішеннями. 

На архітектуру ІР найпотужніше чинитиме вплив той фактор, що в новій 

парадигмі розвитку світу, заснованої на використанні технологій ІР, жодна 

компанія не зможе виграти в економічній боротьбі бажаючи надавати 

поодинці якусь послугу або проводити якісь роботи будь-якому споживачеві 
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в будь-який точці земної кулі. Ось це – «будь-якому споживачеві в будь-якій 

точці земної кулі» це не порожня фантазія, це реальна тенденція, яка набирає 

невідворотну силу, бути готовим будь-якому виробнику послуг або робіт 

вступити в конкуренцію з будь-яким іншим виробником послуг або робіт за 

будь-якого споживача в будь-якій країні в будь-якому місці Землі . 

Тому при розгляді проблем безпеки будемо виходити з такого: 

– ІР, як глобальна гіперсистема, буде складатися з величезної кількості 

(десятки і сотні мільйонів) складових – окремих систем і комплексів ІР; 

– архітектура глобальної гіперсистеми ІР і її окремих складових буде 

самоконфігурованою, гетерогенною, гібридною, багатозв‘язною, 

багатовимірною і багатофункціональною; 

– конфігурація і функціональність окремих частин (різної розмірності) 

гіперсистеми ІР може адаптивно, заздалегідь не передбачуваним чином, 

змінюватися відповідно до поставлених завдань; 

– для виконання робіт або надання послуг в інтересах певної системи 

або комплексу ІР може знадобитися організація їх взаємодії з будь-яким 

іншим елементом, системою, комплексом гіперсистеми ІР; 

– безпека будь-якої діяльності людини, суспільства і держави стає 

залежною від безпечного функціонування технологій ІР, на яких ця 

діяльність базується. 

Попередньо будемо виходити з гіпотези про те, що основна мета 

забезпечення безпеки гіперсистеми ІР і / або її складових – це мінімізація 

можливої шкоди через зниження надійності, стійкості або якості здійснення 

тієї чи іншої діяльності, заснованої на використанні технологій ІР. 

Аналіз всього комплексу загроз безпеки гіперсистеми ІР дозволяє 

виділити найбільш важливі складові безпеки ІР. Зосередимо увагу на 

вивченні змісту, шляхів і способів забезпечення наступних функціональних 

систем безпеки (складових системи безпеки) гіперсистеми ІР: 
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інфраструктурної безпеки; технологічної безпеки; екологічної безпеки, 

техногенної безпеки; інформаційної безпеки; кібернетичної безпеки тощо. 

Таким чином, безпека гіперсистеми ІР є інтегральною, що складається з 

окремих, але не автономних видів функціональних безпек. Цю об'єднану 

сукупність функціональних безпек будемо називати інтегральною безпекою 

гіперсистеми ІР і / або її окремих складових. Або іншими словами, 

інтегральна безпека гіперсистеми ІР і / або її окремих складових – це 

одночасне взаємозалежне забезпечення повної сукупності функціональних 

безпек гіперсистеми ІР і / або її окремих складових. 

До основних характеристик системи забезпечення інтегральної безпеки 

гіперсистеми ІР можна віднести, наприклад, такі: багаторівневість, 

безперервність функціонування та адаптації, інтеграція і взаємодія різних 

функціональних систем безпеки, спеціальний менеджмент інтегральної 

безпеки. 

Безсумнівно, частина проблем інтегральної безпеки гіперсистеми ІР і / 

або її складових ідентичні досить добре вивченим проблемами безпеки в ІКТ, 

але особливості функціонування та застосування технологій ІР зумовлюють 

появу нової сукупності специфічних проблем навіть для традиційних сфер 

безпеки. Ці особливості є наслідком масштабності використання технологій 

ІР, наслідком того, що вони є включеними у велику кількість матеріальних 

процесів економіки і виробництва, функціонування інфраструктури, надання 

послуг тощо. 

 

2.4.2. Функціональні безпеки технологій Інтернету речей 

Наведемо коротку характеристику функціональних безпек технологій ІР. 

Інфраструктурна безпека. Під інфраструктурою системи будемо 

розуміти комплекс взаємозалежних структур або об'єктів, які складають базу 

для забезпечення функціонування системи. Розуміння значення 

інфраструктурної безпеки виходить з розуміння важливості інфраструктури 
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для досягнення мети функціонування будь-якої системи. Найбільш 

значущими характеристиками інфраструктурної безпеки, наприклад, є такі як 

безперебійність, надійність, стійкість, відновлюваність, резервування. 

При розгляді проблем інфраструктурної безпеки, виходячи з природи і 

суті Інтернету речей, необхідно враховувати наступне: 

– архітектура гіперсистеми ІР і її окремих частин є адаптивною, 

гетерогенною, гібридною, багатозв‘язною, багатовимірною, 

багатофункціональною, а також такою, що самоконфігурується; 

–  інфраструктура гіперсистеми ІР – це сукупність великої кількості 

глобальних, масштабних і локальних інфраструктур систем и комплексів ІР 

самого різного призначення; 

– інфраструктурна безпека гіперсистеми ІР і / або її окремих складових 

залежить від інфраструктурної безпеки всіх систем і комплексів ІР; 

– інфраструктура може забезпечувати функціонування однорідних 

компонент, що входять до складу різних систем і комплексів ІР; 

– вимоги виробників або експлуатуючих організацій різної юрисдикції 

до інфраструктурної безпеки однорідних (однотипових) компонент можуть 

бути різними. 

Базовою інфраструктурою для глобальної гіперсистеми ІР є система 

передачі даних – мережа Інтернет. В умовах використання для технологій ІР 

Інтернет повинен стати індустріальним Інтернетом, який повинен 

забезпечити: 

– гарантовано високу (необхідно для конкретних видів діяльності) 

якість послуг передачі даних; 

– гарантовано високу надійність процесу передачі даних; 

– адаптивність до зміни інтенсивності трафіку даних і пікових 

навантажень; 

– мобільність та безперервність надання послуг передачі даних;  

– стійкість до технологічних збоїв; 
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– можливість використання будь-яких відомих радіотехнологій, 

призначених для передачі даних. 

Проектування і будівництво інфраструктури традиційних засобів зв'язку 

(голосової телефонії) завжди відбувалося на основі високих вимог до 

забезпечення безпеки, наприклад: під'єднання АТС до загальної мережі за 

умови наявності 2-4 точок включення; проектування замкнутих «кілець» 

передачі трафіку, обхідних і резервних шляхів передачі трафіку і 

сигналізації; апаратне резервування, в тому числі гаряче; створення запасів 

інструментів, матеріалів і приладів; під'єднання до різних фідерів 

електричного постачання; резервування джерел аварійного живлення тощо. 

На жаль, в більшості випадків при побудові окремих фрагментів мережі 

передачі даних (мережі Інтернет) ці вимоги не виконуються, що значно 

знижує інфраструктурну безпеку систем передачі даних, а значить і якість 

функціонування технологій ІР. 

Іншою особливістю мережі Інтернет є технічні принципи маршрутизації 

трафіку, що використовуються та які не дозволяють заздалегідь визначати 

шлях цього маршруту, оскільки він формується випадковим чином, а значить 

гарантувати необхідні показники безпеки даних протягом всього маршруту 

проходження трафіку даних з однієї кінцевої точки в іншу не є можливим. 

В умовах динамічно мінливих  топології, конфігурації і складу мереж 

абсолютно по-новому повинні розглядатися проблеми мережевої безпеки. 

Попередні методи забезпечення безпеки, переважно орієнтовані на незмінні 

структури мереж, не дозволяють враховувати необхідність використання 

хмарних технологій, що виникає через обмеженість власних обчислювальних 

ресурсів в системах і комплексах ІВ. Це є причиною необхідності виділення 

окремої групи загроз в частині інфраструктурної безпеки технологій ІР, тобто 

такої безпеки, загрози якій створюються внаслідок невірно обраних 

принципів побудови, неправильних проектних рішень, недотримання 

відповідності створених технологій проектним рішенням і недотримання 
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експлуатаційних вимог. Помилки, умисні або ненавмисні, допущені на всіх 

цих етапах, можуть бути причиною істотного зниження рівня безпеки 

функціонування інфраструктури систем и комплексів ІР. 

Застосування автономних транспортних засобів в технологіях ІР також 

призводить до необхідності виконання вимог до інфраструктурної безпеки. 

Для автономних автомобілів – це створення нової дорожньої інфраструктури 

з дорожніми знаками, які працюють на інших фізичних принципах, 

інфраструктури інтелектуального управління дорожнім рухом, формування 

глобальної і локальних мереж диспетчерських пунктів універсального 

призначення тощо. Для дронів і безпілотних літальних апаратів – це 

створення автоматизованої системи контролю та управління масовими 

польотами з високою пропускною здатністю, системи швидкого реагування 

на авіаційні інциденти. Для автономних кораблів – це створення всесвітньої 

системи морської навігації для забезпечення автоматизованої проводки суден 

у відкритому морі, нової системи навігаційних знаків для судноплавства, 

особливо для лоцманської проводки суден тощо. 

Технологічна безпека. Абсолютно справедливим є уявлення про те, що 

будуть існувати різні вимоги до безпеки технологій, які можуть і будуть 

використовуватися в ІР, які навіть мають однакові технічні рішення, в 

залежності від ступеня і профілю ризику в системі. Наприклад, вимоги до 

показників безпеки системи ІР, в якій використовуються керовані клапани і 

насоси і призначеної для поливу садових рослин, відрізняються від вимог до 

показників безпеки системи IoT, в якій використовуються керовані клапани і 

насоси і призначеної для забезпечення складного нафтового буріння або 

експлуатації магістрального трубопроводу. Тому в разі передбачуваного 

інциденту завжди необхідно збалансувати рівень технологічної безпеки, 

зручність використання і цінність рішення для відновлення безпеки, а також 

розмір потенційного ризику або шкоди. 
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Слід погодитися з думкою про те, що причиною уповільнення прогресу 

в забезпеченні інтегральної безпеки гіперсистеми ІР будуть ті ж проблеми, 

які сьогодні перешкоджають підвищенню рівня кібербезпеки233: 

– технологічна невизначеність і різноманітність; 

– обмеженість міжнародного співробітництва; 

– відсутність стимулів для поліпшення; 

– обмеженість повноважень регулюючого органу; 

– слабка онлайн-ідентичність; 

– модель Інтернет-бізнесу, заснована на використанні особистих даних. 

Однак, це далеко не вичерпний перелік проблем забезпечення 

інтегральної безпеки гіперсистеми ІР і / або її складових, тому нижче 

опишемо і деякі інші. 

Техногенна безпека. У ряді випадків, і чим далі, їх буде все більше, 

технології ІР передбачають використання кінцевих виконавчих пристроїв, в 

якості яких можуть виступати різноманітні автоматично керовані технічні 

засоби: механічні та електричні механізми, автомобілі та літаки, верстати та 

роботи, хімічні та енергетичні перетворювачі та багато інших, що вже самі 

по собі несуть техногенну загрозу безпеці людини (техногенна безпека). 

Тому проблема запобігання реалізації загроз безпеки, джерелом яких є або 

окремі технічні пристрої, або їх велика концентрація, які використовуються в 

технологіях ІР, також повинна бути в полі уваги. 

Кібернетична безпека. Сприйняття IoT як останнього елемента в 

ланцюжку виробництва (в широкому сенсі), який збільшує людську 

продуктивність та забезпечує останню фазу автоматизації рутинних заходів, 

що сягає початку індустріалізації, позбавило змоги Д. Левісу234 системно 

оцінити ризики і загрози використання технологій ШІ, які насправді можуть 
                                           

233 J Lewis, Managing Risk for the Internet of Things (CSIS 2016) 21. <https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/legacy_files/files/publication/160217_Lewis_ManagingRiskIoT_Web_Redated.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 

234 ibid.  
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бути використані на будь-якому рівні ієрархії та етапі виробництва, а значить 

джерела ризиків і загроз можуть мати місце в будь-якому місці продуктового 

ланцюжка з технологіями ІР. 

Деякі автори виділяють три типи ризиків для технологій ІР235: 

– система або комплекс ІР можуть працювати неправильно, внаслідок 

невірного проектування або експлуатації будь-якого складового елементу, 

починаючи від датчиків і закінчуючи програмним забезпеченням; 

– програмне забезпечення технології ІР може бути атаковано хакерами 

і виведено з працездатного стану; 

– вартість проведення заходів по забезпеченню безпеки ІР призведе до 

економічних збитків, які переважають зниження ризику. 

У звіті Федеральної торгової палати (США) були сформульовані деякі 

рекомендації236: 

– створення систем безпеки має відбуватися одночасно з початком 

процесу створення будь-яких технологій ІР (аналіз рівня конфіденційності 

даних і оцінка загроз безпеки, мінімізація даних, що збираються і 

обробляються, тестування розроблених заходів безпеки перед запуском в 

експлуатацію тощо); 

– навчання персоналу з питань забезпечення безпеки, перш за все, 

корпоративній політиці в цій сфері; 

– встановлення співпраці тільки з тими контрагентами, які мають 

політики безпеки і реалізують відповідні заходи щодо забезпечення безпеки; 

– створювати багаторівневу систему безпеки, розраховану на 

нейтралізацію конкретного набору загроз; 

– передбачити заходи, що виключають несанкціонований доступ до 

оброблюваних даних; 

                                           
235 ibid. 
236 Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World (FTC Staff Report, January 2015) 

<https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-
workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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– забезпечувати безперервність у часі функціонування систем безпеки. 

Звичайно, для фахівців і експертів у сфері безпеки систем, що 

використовують телекомунікаційні та комп'ютерні технології, ці 

рекомендації в загальному добре і давно відомі. Але, ІР має ряд специфічних 

особливостей, які визначають нові проблеми забезпечення безпеки. 

Велика кількість програмних і апаратних рішень, які використовуються 

в ІР, призводять до виникнення проблем їх сумісності і взаємодії, які 

виникають через пропрієтарність програмного забезпечення та різнорідність 

стандартів. 

Особливу увагу необхідно приділити проблемам, які обумовлені 

мініатюризацією кінцевих пристроїв і сенсорів технологій ІР, що природно 

обмежує їх енергоозброєність. Ця проблема потребує серйозних досліджень у 

сфері більш ефективного використання радіочастотного ресурсу за рахунок 

принципово нових бездротових технологій електронних комунікацій. 

Сукупність загроз безпеки систем, функціонування яких базується на 

використанні технологій ІР, стає також на порядок більше, ніж для випадків 

традиційного використання комп'ютерних систем, через різко зростаючі 

складності як топології, конфігурації і складу систем і комплексів ІР, так і з-

за багатозв'язності, яка часто навіть не може бути заздалегідь описана. 

Принципова ускладненість превентивного опису конкретного складу 

взаємодіючих пристроїв, систем і комплексів ІР, їх характеристик 

забезпечення кібербезпеки робить проблему забезпечення кібербезпеки 

гіперсистеми ІР або її окремих складових першочерговою, тому що її не 

вирішення може поставити під сумнів власне використання цих технологій. 

Іншу групу загроз кібербезпеки складають умисні (зловмисні) і 

ненавмисні (непередбачені) дії спрямовані на порушення функціонування 

ІКТ в ІР. Це вже широко відомі зараз хакерські атаки і шахрайські дії. З 

урахуванням майбутнього безпрецедентного розширення предметних 

областей використання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, все 
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ширшого охоплення сфер людської діяльності технологіями ІР в такий же 

пропорційності збільшиться кількість злочинних посягань на їх безпеку. 

Абсолютно нові умови для формування і реалізації загроз виникають 

внаслідок необхідності забезпечення принципового для більшості технологій 

ІР принципу відкритості для реалізації будь-якої заздалегідь не 

детермінованої взаємодії. Динамічні взаємоз'єднання будь-яких систем і 

комплексів ІР з будь-якими іншими системами та комплексами, що 

обумовлено функціональною необхідністю, призводять до виникнення 

взаємодії систем і комплексів ІР з різними рівнями забезпечення безпеки, в 

тому числі і кібербезпеки. Динамічно виникаюча об'єднана система ІР 

відповідно до класичних вимог безпеки, повинна інтегрально мати рівень 

безпеки, що відповідає рівню безпеки системи або комплексу ІР, що має 

найвищий рівень. Подібні ситуації будуть призводити до можливості 

реалізації нової групи загроз, які в умовах сучасних підходів до побудови 

систем забезпечення безпеки принципово ще не розглядаються. 

Однак, як видно з аналізу проведення атак (реалізації загроз), 

інформація щодо яких була опублікована в засобах масової інформації, 

незалежно від передбачуваного використання пристроїв, якщо ці пристрої 

уразливі для зовнішнього контролю, вони можуть використовуватися для 

реалізації атак або для пошкодження інших систем в цілому237. Тому 

з'являється абсолютно новий об'єкт для аналізу в рамках проблеми 

забезпечення інтегральної безпеки технологій ІР – це системи і комплекси ІР, 

інші технічні системи або пристрої, які можуть бути тимчасово або постійно 

інтегровані в базові для певної діяльності системи і комплекси ІР або з'єднані 

з ними (функціонально пов'язані). 

Сучасні дослідження проблем безпеки, пов'язаних з використанням 

технологій ІР, зосереджуються на окремих фрагментарних аспектах: безпека 

                                           
237 C O'Connor, ‗Security in the era of cognitive IoT‘ (IBM, 2016)  <https://www.ibm.com/blogs/internet-of-

things/security-cognitive-iot/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/security-cognitive-iot/
https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/security-cognitive-iot/
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даних, мережева безпека, забезпечення кібербезпеки і конфіденційності, 

інфраструктурна безпека тощо. 

Однак, необхідно звернути увагу на проблеми безпеки абсолютно 

іншого системного рівня. Згодом різні види людської діяльності все більше 

будуть спиратися на використання технологій ІР, в тому числі і тих, які або 

будуть використовувати елементи штучного інтелекту, або будуть 

знаходитися повністю під управлінням інтелектуальної комп'ютерної 

програми, здатних виконувати повністю або частково окремі когнітивні 

функції людини або їх певну сукупність. Отже, як ефективність людської 

діяльності, так власне і сама діяльність буде критично залежати від 

надійності, стійкості і якості функціонування технологій ІР. У свою чергу, 

надійність, стійкість і якість функціонування технологій ІР залежать від рівня 

забезпечення інтегральної безпеки цих технологій. При цьому інтегральна 

безпека технологій ІР повинна розглядатися як забезпечення безпеки від 

реалізації повної множини можливих загроз. 

З огляду на описане вище, управління системою забезпечення безпеки 

гіперсистеми ІР і / або її складових є складною організаційною та правовою 

проблемою, яка потребує розробки теоретичних і практичних засад 

створення і функціонування спеціального менеджменту інтегральної безпеки, 

здатного охопити всі напрями інтегральної безпеки і нести відповідальність 

за мінімізацію можливого збитку через зниження надійності, стійкості або 

якості здійснення тієї чи іншої діяльності, заснованої на використанні 

технологій ІР. 

Таким чином, підсумовуючи зазначимо наступне. 

1. Проблеми забезпечення безпеки ІР не повинні розглядатися як річ в 

собі, тобто як проблеми, що мають відношення виключно до технологій ІР. 

Проблема забезпечення безпеки ІР повинна розглядатися насамперед через 

призму забезпечення надійності, стійкості і якості здійснення тієї чи іншої 

людської діяльності. Такий підхід, дозволить реалізувати економічно 



181 

 

обґрунтовані, ризик-орієнтовані і конкретно-визначені методи і способи 

забезпечення безпеки технологій ІР з урахуванням специфіки та 

особливостей предметної області їх застосування. Безсумнівно, такий підхід 

буде потребувати розробки моделей, в тому числі і математичних, здійснення 

тієї чи іншої людської діяльності зовсім іншого, ніж нині, рівня деталізації і 

точності, визначення цільового функціоналу цієї діяльності і критеріїв її 

ефективності, розробки моделей загроз як для людської діяльності, так і для 

технологій ІР, на яких базується ця діяльність. Це будуть масштабні і 

інтелектуально місткі завдання. 

2. Безпека гіперсистеми ІР і / або її окремих складових це інтегральна 

безпека, що складається з окремих взаємопов'язаних функціональних безпек 

технологій ІР: інфраструктурної безпеки; технологічної безпеки; екологічної 

безпеки, техногенної безпеки; інформаційної безпеки; кібернетичної безпеки 

тощо. 

3. Основна мета забезпечення безпеки гіперсистеми ІР і / або її 

складових – це мінімізація можливих збитків через зниження надійності, 

стійкості або якості здійснення тієї чи іншої діяльності, заснованої на 

використанні технологій ІР. 

 

2.4.3. Безпека в промисловому Інтернеті речей (Індустрія 4.0) 

Поняття «довіра» до технологій промислового Інтернету речей (ПІР, 

IIoT) мабуть має багатоаспектний характер. Воно базується на виконанні 

таких основних вимог: 

– надійна і стійка робота мереж передачі даних (мережі Інтернет) з 

необхідними показниками якості; 

– забезпечення систем і комплексів промислового ІР даними, обсяг, 

періодичність оновлення, склад, точність, цілісність і достовірність яких 

відповідають конкретному функціоналу цих систем і комплексів; 
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– технічні, апаратні і програмні компоненти систем і комплексів 

промислового ІР повинні мати необхідні для забезпечення безперервної 

роботи показники надійності і резервування, ремонтопридатності і 

відновлюваності. 

Довіра до технологій ПІР впливає на ланцюжок поставок, установку, 

настройку, регулярне використання і можливе зняття з експлуатації, тому 

виконання вищеназваних вимог потребує регулярного моніторингу, щоб 

гарантувати збереження надійності протягом усього життєвого циклу 

системи або комплексу ПІР238. Така надійність може бути забезпечена, окрім 

усього іншого, за умови наявності комплексної системи забезпечення 

інформаційної безпеки (кібербезпеки). Інакше, як вважає Ф. Джадот, успішна 

кібератака на систему ПІР може привести до переривання операцій і 

руйнування виробничих циклів і систем, до втрати конфіденційних даних, що 

буде мати в якості негативних наслідків наступне: нанесення шкоди 

репутації бренду, наявність матеріальних економічних втрат і можливе 

ушкодження критичної інфраструктури для даного виробництва. Гірше того, 

може бути завдано шкоди навколишньому середовищу, нанесена травма 

людині або взагалі може йти мова про втрату життя людини239. 

Для промисловості питання побудови комплексних систем забезпечення 

кібербезпеки (КСК) в умовах використання мереж електронних комунікацій 

загального користування є досить новою і актуальною проблемою. Раніше 

практично всі системи автоматизації виробництва базувалися на автономних 

локальних обчислювальних мережах, як правило, фізично ізольованих від 

мереж електронних комунікацій загального користування, тому в них не 

передбачалася нейтралізація зловмисних умисних кібератак зовнішніми 

групами хакерів. Безсумнівно, в таких системах передбачалися засоби 

                                           
238 F Jadot, ‗Security: The Key to Successful IIoT Deployments‘ (Belden, 28 Jun 2017) 

<http://www.belden.com/blog/industrialethernet/security-the-key-to-successful-iiot-deployments.cfm> дата 
звернення 5 червня 2018. 

239 ibid.  
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захисту від недобросовісних або навмисних шкідливих дій персоналу, які 

можна було віднести до класу кібератак, але варіативність і адаптивність 

реакції таких систем на зовнішні загрози кібербезпеки в реальності має не 

високий рівень ефективності. Тому при проектуванні і побудові КСК буде 

потрібно повна ревізія всіх раніше використовуваних програмних і апаратних 

засобів і систем, а також пристроїв, якими керували в дистанційному режимі. 

Безсумнівно, гостроту ситуації додає передбачуване повсюдне 

використання технологій хмарних обчислень, як правило, реалізованих на 

зовнішніх обчислювальних і апаратних ресурсах, без яких практично 

неможливо буде обійтися на виробництві в умовах збору, зберігання і 

обробки великої кількості даних в режимі реального часу, а також вирішення 

функціональних задач на основі технологій штучного інтелекту. 

В рамках промислового Інтернету речей все частіше і більше будуть 

використовуватися роботи або роботизовані комплекси. Раніше системи 

управління роботами також були автономні та ізольовані від мережі Інтернет. 

В даний час функціонал, який покладається на роботизовані системи, не 

може бути реалізований без використання великих даних, сенсорів і 

зовнішніх систем прийняття рішень, а значить без підключення до мережі 

Інтернет. Саме підключення до відкритої мережі електронних комунікацій 

загального користування призвело до виникнення багатьох проблем 

кібербезпеки. 

Внаслідок широкого використання роботів в різних сферах з їх досить 

високою технологічною і технічною складністю навколо них склалася певна 

екосистема. Автори однієї з статей роблять три спостереження високого 

рівня про такі екосистеми240: 

                                           
240 Quarta D and others, ‗An experimental security analysis of an industrial robot controller‘ (IEEE Symposium 

on Security and Privacy (SP) 22-26 May 2017) < http://ieeexplore.ieee.org/document/7958582/> дата звернення 5 
червня 2018. 
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– збільшена можливість підключення комп'ютерних і роботизованих 

систем є джерелом загроз для кібератак; 

– забезпеченню безпеки систем, керуючих роботами, приділяється все 

більше уваги при створенні програмного забезпечення; 

– обізнаність про ризики кібербезпеки в екосистемі роботів поки що 

дуже низька. 

Крім того, проблема ускладняється тим, що існує абсолютно відкритий 

доступ до робочої документації виробників роботів, програмного 

забезпечення контролерів і їх прошивки, симуляторів, доступних для 

завантаження з веб-сайту постачальника,  і, навіть, до зразків роботів на 

вторинному ринку. 

Реалізація кіберзагроз має на меті, перш за все, завдання збитків і це 

далеко не обмежується шкодою нанесеної програмному забезпеченню 

системи управління роботом. Відзначається, що на високому рівні 

зловмисники можуть спробувати організувати за допомогою кібератаки 

штучного створення несправності або  мікродефектів у процесі виробництва, 

що може привести до негайних або відстрочених фінансових втрат, втрати 

репутації і, можливо, навіть до смертельних наслідків залежно від того, що 

виробляється241. 

Аналіз, проведений Д. Кварта та іншими, свідчить про те, що жоден з 

існуючих стандартів промислових роботів не враховує загрози кібербезпеки, 

хоча деякі з них мають помірні наслідки для безпеки, але вони явно не 

враховують активність хакерів під час оцінки ризику242. 

Безпечність технології IIoT складається з безлічі елементів, включаючи 

безпечні програмні продукти, безпечні протоколи, захищену мережу, 

постійний моніторинг безпеки та співробітників з досвідом забезпечення 

кібербезпеки. 

                                           
241 ibid. 
242 ibid. 
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Безпека і довіра в робототехніці відносяться до основних проблем. З 

метою розгляду проблем безпеки розділимо роботів на три великі класи: 

– автономні (з автономним програмним забезпеченням) і не під'єднані 

до мережі Інтернет; 

– автономні і під'єднані до мережі Інтернет; 

– не автономні під'єднані до систем хмарних обчислень і до мережі 

Інтернет. 

Рей П. передбачає, що у випадку роботизованого ІР (IoRT), 

підключеного до систем хмарних обчислень, ми зіткнемося з двома 

серйозними проблемами безпеки243: 

– безпека інтернованого середовища IoRT і середовища VM 

(віртуальних машин); 

– можливість ідентифікації безпечних або шкідливих середовищ IoRT-

VM; 

– захист цілісності та конфіденційності даних IoRT. 

Також він припускає, що наявність довіри до виробника і довіри до 

репутації можуть лягти в основу для вирішення цієї проблеми. 

Д. Райан (представник Digital Leadership) висловлює скептичну точку 

зору на можливість забезпечення кібербезпеки для роботизованих 

виробництв. Він вважає, що якщо галузь буде слідувати тим же 

неефективним стратегіям забезпечення безпеки підприємства з роботами, що 

і з іншими технологіями, то негативні наслідки втрати контролю над 

роботизованими активами будуть збільшуватися244. 

 

                                           
243 P Ray, ‗Internet of Robotic Things: Concept, Technologies, and Challenges‘ (2017) 4 IEEE Access 9489 

<http://ieeexplore.ieee.org/document/7805273/> дата звернення 5 червня 2018. 
244 D Geer, ‗The Internet of Robotic Things: Secure, harmless helpers or vulnerable, vicious foes?‘ (CSO, 23 Jan 

2015) <http://www.csoonline.com/article/2872643/mobile-security/the-internet-of-robotic-things-secure-harmless-
helpers-or-vulnerable-vicious-foes.html> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.csoonline.com/article/2872643/mobile-security/the-internet-of-robotic-things-secure-harmless-helpers-or-vulnerable-vicious-foes.html
http://www.csoonline.com/article/2872643/mobile-security/the-internet-of-robotic-things-secure-harmless-helpers-or-vulnerable-vicious-foes.html
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2.4.4. Проблеми безпеки хмарних технологій 

Технології хмарних обчислень забезпечують масштабоване онлайн-

середовище, яке дозволяє здійснювати збільшений обсяг роботи, не 

впливаючи на продуктивність системи. Хмарні обчислення також 

забезпечують значні обчислювальні можливості та економічність 

масштабування, які в іншому разі не могли б бути доступними, особливо для 

малих і середніх організацій, без інвестицій в ІТ-інфраструктуру. Основні 

переваги хмарних обчислень зводяться до наступного245246: 

1. Зниження капітальних витрат. Організації можуть надавати унікальні 

послуги, використовуючи великомасштабні обчислювальні ресурси від 

постачальників хмарних послуг, а потім гнучко додавати або видаляти ІТ-

можливості для задоволення пікових і мінливих потреб у послугах, при 

цьому несучи витрати тільки з оплати фактично використаної 

обчислювальної потужності. 

2. Зниження витрат на ІТ-обслуговування. Організації можуть 

орендувати додатковий простір на сервері протягом декількох годин, а не 

підтримувати власні сервери, не піклуватись щодо оновлення своїх ресурсів 

щоразу, коли стає доступною нова версія додатка. Вони також володіють 

гнучкістю для розміщення своєї віртуальної ІТ-інфраструктури в місцях, що 

пропонують найнижчу вартість послуг доступу до технологій хмарних 

обчислень. 

3. Установка і обслуговування власного апаратного або програмного 

забезпечення зводиться до мінімуму. 

4. Оптимізована ІТ-інфраструктура забезпечує швидкий доступ до 

необхідних обчислювальних послуг. 

                                           
245 N Sahoo, ‗Risk management for cloud computing deployments‘ (Computer Weekly) 

<http://www.computerweekly.com/tip/Risk-management-for-cloud-computing-deployments> дата звернення 5 
червня 2018. 

246 R Romes, ‗The Benefits and Risks of Cloud Computing‘ (The CLA Promise, 05.08.2013) 
<http://www.claconnect.com/resources/articles/the-benefits-and-risks-of-cloud-computing> дата звернення 5 
червня 2018. 
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В якості системних характеристик бізнес-моделі при використанні 

технологій хмарних обчислень можна визначити наступні247. 

1. Спеціалізований персонал: оскільки бізнес-модель заснована на 

наданні ІТ-ресурсів, хмарні провайдери можуть дозволити собі найняти і 

зберігати персонал з кращими навичками в галузі. Це величезне благо для 

багатьох організацій, оскільки вони не можуть залучати і утримувати 

висококваліфіковані людські ресурси. Нерідко можна бачити організації, які 

мають можливість витрачати великі суми на ІТ-інфраструктуру, але не мають 

змоги отримати належні вигоди через брак кваліфікованого персоналу. 

2. OPEX, а не капітальні витрати: у багатьох країнах організації, які 

купують ІТ-обладнання для внутрішнього споживання, тобто здійснюють 

«капітальні витрати», не можуть брати на себе негайні податкові пільги, 

списуючи витрати, але отримують пільги протягом декількох  років. 

Використовуючи ресурси хмарного провайдера, інвестиції в хмарні ресурси 

класифікуються як операційні витрати (OPEX), що призводить до негайних 

податкових пільг. 

3. Підтримка платформи: багато організацій не можуть своєчасно 

запускати виправлення або навіть ідентифікувати відповідні виправлення у 

програмному забезпеченні з різних причин, наприклад таким як відсутність 

достатньої бази знань, часу або адекватної інфраструктури тестування. Ці 

недоліки не існують для більшості постачальників хмарних обчислень, які 

гарантують, що в технологіях хмарних обчислень використовуються 

платформи і додатки, які є адекватно оновленими. 

4. Створення резервних копій та відновлення: майже всі організації 

регулярно створюють резервні копії. Проте, далеко не всі організації коли-

небудь виконували регулярне відновлення, щоб перевірити працездатність і 

                                           
247 N Sahoo, ‗Risk management for cloud computing deployments‘ (Computer Weekly) 

<http://www.computerweekly.com/tip/Risk-management-for-cloud-computing-deployments> дата звернення 5 
червня 2018. 
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адекватність резервних копій, що призводить до неприємних несподіванок. 

Хмарні провайдери мають цю функцію, оскільки наслідки безладу будуть 

фатальними для їх існування. 

5. Аварійне відновлення: це важливо для більшості організацій. 

Можливості резервування і аварійного відновлення вбудовані в хмарні 

обчислювальні середовища 

6. Тонкі клієнти: оскільки додатки і дані (в більшості випадків) будуть 

знаходитися в хмарній інфраструктурі, не потрібні потужні ноутбуки і 

настільні комп'ютери для запуску додатків. Не так багато конфіденційних 

даних буде зберігатися в ваших внутрішніх системах, таким чином, 

скорочуються інформаційні фактори ризику. Це знов таки засновано на 

політиці хмарного провайдера і топології реалізації. 

7. Економія енергії: в минулому році Pike Research виявила, що хмарні 

обчислення можуть привести до 38-процентного скорочення використання 

енергії в світі для центрів обробки даних до 2020 року. В іншому дослідженні 

від Microsoft, Accenture і WSP Environment and Energy в 2011 році було 

виявлено, що перенесення бізнес-додатків в хмару може скоротити 

пов'язаний з кожною людиною вуглецевий слід на 30 відсотків для великих, 

вже ефективних компаній. Цей показник може становити до 90 відсотків для 

найменшого ефективного бізнесу. 

Багато експертів приходять до спільної думки про те, що технології 

хмарних обчислень стають все більше популярними, внаслідок цілого 

спектра переваг, які вони надають кінцевим користувачам. Однак, поряд з 

позитивними властивостями при використанні хмарних технологій 

підвищується ризик того, що цінна інформація буде втрачена, вкрадена, 

змінена або використана неправильно. І ці ризики поширюються на нові 

системи всіх видів, включаючи широкомасштабні розподілені системи, 
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системи управління і вбудовані системи, і охоплюють системи з 

обладнанням, програмним забезпеченням і людськими компонентами248. 

Відзначаючи справедливість висновків В. Хванга, зауважимо, що при 

цьому він робить найпоширенішу методологічну помилку зводячи ризики 

лише тільки до інформаційних ризиків. Бо втрата якоїсь інформації для 

деяких систем не приведе до істотного збитку, а для інших систем втрата цієї 

ж інформації може мати критичний, а, іноді, фатальний характер. У випадку з 

технологіями ІР, та й не тільки з ними, інформаційні ризики є джерелом 

більш істотних ризиків функціонально-системного характеру. Прикладом 

можуть служити технології ІР, пов'язані з управлінням динамічними 

об'єктами або виробничими процесами. 

У своїй роботі В. Хванг зазначає, що слабка «ізоляція» інформаційних и 

обчислювальних ресурсів розділеного доступу інфраструктурою 

обслуговування хмарних технологій може привести до того, що зловмисник в 

процесі атаки на конкретний об'єкт отримає можливість доступу до ресурсів 

інших користувачів і викраде цінну інформацію у інших орендарів249. 

 

2.5. Сумісність, відкритість і технічна стандартизація 

Лавиноподібне зростання можливих практичних застосувань технологій 

ІР закономірно призведе до лавиноподібного зростання видів і типів 

відповідних функціональних елементів – сенсорів, мікропроцесорів, 

пристроїв, систем і комплексів. Ці функціональні елементи будуть 

створюватися різними виробниками в різних країнах, а також 

використовуватися в різних країнах. Звичайним явищем будуть випадки, 

коли в рамках однієї системи або комплексу ІР будуть використовуватися 

функціональні елементи одного функціонального призначення, але різних 

                                           
248 W Hwang, ‗SEPYCE - Security and Privacy in Computing Environment‘ (FUTURE COMPUTING 2017, 

19-23 February 2017) <https://www.iaria.org/conferences2017/FUTURECOMPUTING17.html> дата звернення 5 
червня 2018. 

249 ibid.  
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видів або типів і різних виробників. Або, коли в рамках однієї системи ІР 

будуть використовуватися різні види і типи пристроїв, мікропроцесорів, 

сенсорів різних виробників. Або, коли в рамках одного комплексу ІР будуть 

використовуватися різні за видми та типами системи різних виробників. Або, 

коли в деякій великий соціотехнічній системі будуть використовуватися різні 

за видами і типами комплекси ІР різних інтеграторів і виробників. За 

прогнозами, звичайно орієнтовними, все це матиме наслідком появу близько 

100 мільярдів підключень до мережі Інтернет до 2025 року250. 

Отже, в недалекому майбутньому ми отримаємо ситуацію, яка буде 

характеризуватися наявністю величезної кількості одночасно працюючих і 

спільно функціонуючих сенсорів, мікропроцесорів, пристроїв, систем і 

комплексів ІР. Найбільш ефективний спосіб вирішення проблеми 

недопущення виникнення можливого хаосу внаслідок «нерозуміння» всіма 

цими функціональними елементами один одного, як показує практика 

розвитку передових технологій, – це стандартизація. Основним завданням 

стандартизації є забезпечення можливості, так званої, безшовної взаємодії 

будь-яких функціональних елементів ІР різних виробників, різних видів і 

типів. 

Вибухове зростання кількості додатків ІР було обумовлено наявністю 

ряду технічних факторів. Перш за все, мова йде про можливість побудови 

територіально розподілених систем з великою кількістю різноманітних 

сенсорів і пристроїв, що створювало необхідність наявності потужної мережі 

збору і передачі даних і було можливим завдяки наявності мережі Інтернет. 

Збільшення на один-три порядки кількості об'єктів, які будуть підключатися 

до мережі Інтернет, призвело до необхідності перегляду стандартів передачі 

даних з урахуванням особливостей технологій та архітектури ІР, що і 

                                           
250 K Rose, S Eldridge, L Chapin, The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and 

Challenges of a More Connected World (The Internet Society (ISOC) 2015) 75. 
<http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ISOC-IoT-Overview-20151022.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 
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відбувається досить активно. Йдеться перш за все про збільшення 

потенційної пропускної спроможності систем маршрутизації трафіку, про 

розширення адресного простору мережі Інтернет (перехід на протокол IPv6), 

про підвищення ефективності маршрутизації трафіку за рахунок оптимізації 

протоколів різного рівня. 

Робота в галузі стандартизації сьогодні є каталізатором обговорення 

варіантів концепції розвитку ІР в світі. ITU (Міжнародний 

телекомунікаційний союз) відіграє ключову роль в стандартизації в цій сфері, 

яка реалізовувалася через Групу по спільній координаційної діяльності в 

області Інтернету речей (JCA-IoT), Глобальну ініціативу по стандартам ІР 

(IoT-GSI) і Оперативну групу щодо рівня обслуговування при здійсненні 

взаємодії М2М251. Діяльність Глобальної ініціативи по стандартам ІР IoT-GSI 

в червні 2015 року було припинено і всі матеріали були передані в дослідну 

групу G-20 ITU-T «ІР і його додатки, включаючи розумні міста і громади». 

Основні напрями діяльності G-20 – загальні положення і дорожні карти для 

узгодженої та скоординованої розробки ІР, в тому числі для М2М-

комунікацій, всепроникаючих сенсорних мереж та інтелектуальних 

стабільних міст і громад, визначення термінології, вимог і можливостей ІР і її 

додатків і багато іншого в галузі стандартизації252. 

Крім того, інші великі міжнародні організації також працюють в напрямі 

створення стандартів ІР. До них відносяться Міжнародна організація з 

стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) і Цільова 

група з інженерних проблем Інтернету (IETF), яка тісно співпрацює з 

Консорціумом World Wide Web (W3C), ISO та ІЕС253. Досить близька до цієї 

                                           
251 А Лучес, ‗Интернет вещей — оборудование, компании, люди, всѐ‘ (2103) 6 ITU News, 

<https://itunews.itu.int/ru/Note.aspx?Note=4373> дата звернення 5 червня 2018. 
252 Study Group 20 (Study Period 2013-2016) <http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-

2016/20/Pages/mandate.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 
253 А Лучес, ‗Интернет вещей — оборудование, компании, люди, всѐ‘ (2103) 6 ITU News, 

<https://itunews.itu.int/ru/Note.aspx?Note=4373> дата звернення 5 червня 2018. 
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проблематики і робота комітетів із стандартів Інституту інженерів з 

електроніки та електротехніки (IEEE). 

Час, коли стандарти, розроблені компаніями при виробництві товарів, 

ставали де факто, а згодом і де юре, міжнародними стандартами вже 

проходить. Ризики не «вгадати» з підходами, що розробляються, дуже великі, 

оскільки динаміка процесів розробки і впровадження, причому масового 

впровадження, дуже велика. Тому все більш поширеним є формування 

«віртуальних» груп, які є саморегульованими, щодо розробці тієї чи іншої 

групи стандартів, які на самих ранніх стадіях об‘єднують представників 

різних корпорацій, галузей чи країн. 

У деяких передових країнах створені національні групи з дослідження 

питань стандартизації технологій ІР. Індустрія основних функціональних 

елементів ІР також створює різні робочі групи і альянси з розробки їх 

стандартів. Прикладами може бути діяльність таких груп і організацій, як 

Bluetooth Special Interest Group, Broadband Forum, CDMA Development Group, 

Connected Device Forum, Coordination and Support Action for Global RFID-

related Activities and Standardization, CTIA, GS1 (стандарти для ланцюжків 

поставок), IPSO Alliance, Dash7 Alliance, Dynamic Spectrum Alliance, EnOcean 

Alliance, GSMA, HART Communication Foundation, Home Gateway Initiative, 

IEEE Standards Association, International Society of Automation, IPv6 Forum, 

Modbus Organization, Near Field Communication Forum, Object Management 

Group, Open Geospatial Consortium, Open Mobile Alliance, OPC Foundation, 

Wave2M, Weightless Special Interest Group, ZigBee Alliance, Z-Wave 

Alliance254. 

Цілком очікуваним стала участь організацій регіонального або 

галузевого характеру в обговоренні стандартів, пов'язаних з ІР. Серед таких 

організацій можна відзначити такі як: Continua Health Alliance, American 

                                           
254 ibid. 
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Telemedicine Association, European Research Cluster on the Internet of Things, 

European Internet of Things Architecture, European Internet of Things Initiative, а 

також інших груп з проведення досліджень і розробки стандартів у сфері 

інтелектуальних транспортних систем, "розумних" електромереж, 

"розумного" виробництва, забезпечення ланцюжка поставок тощо255. 

На думку М. Кранца, віце-президента і генерального менеджера відділу 

корпоративних технологій компанії Cisco з урахуванням того, що модель ІР 

повинна бути відкритою для забезпечення взаємодії, роботи в сфері 

стандартизації слід проводити в наступних напрямах256: 

1. Розвиток існуючих стандартів IP і Ethernet. Як це вже траплялося 

при появі багатьох інших нових технологій, зрілі ІТ-стандарти починають 

розширюватися завдяки включенню вимог операційних технологій (ОТ) і ІР. 

В організаціях IEEE, IETF та інших, що займаються розробкою стандартів, 

існують десятки груп, які працюють над вимогами до таких сфер ІР, як 

детермінований Ethernet (deterministic Ethernet) призначений для систем 

управління технологічними процесами і системами мобільного 

широкосмугового зв'язку для рухомого складу (автомобілі, поїзди та ін.). 

2. Координація галузевих стандартів з IP і Ethernet. З урахуванням 

того, що основні гравці в машинобудівній, транспортній та інших галузях 

стандартизували протоколи і технології власної розробки, часто створюючи 

стандарти, котрі суперечать один одному, які заважали впровадженню і 

взаємній сумісності, необхідно перевести наявні стандарти на технології IP і 

Ethernet, забезпечивши при цьому сумісність з успадкованими протоколами. 

3. Створення горизонтальних архітектурних моделей. Всесвітній 

форум з питань Інтернету речей (IoT World Forum) розробляє узагальнену 

модель, яка повинна забезпечити взаємну сумісність усіх ІР-компонентів: 

                                           
255 ibid. 
256 М Кранц, ‗Интернет вещей стандартизуется‘ (Сisco) 

<http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2015/07/30a.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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пристроїв і контролерів, мереж, граничних обчислень, сховищ даних, 

додатків і аналітики. У запропонованій форумом еталонній моделі, де 

графічно представлена вся сфера Інтернету речей, ці компоненти розподілені 

за декількома рівнями (мал. 2.1.). 

4. Створення консорціумів для вирішення ключових проблем. 

Великі галузеві гравці об'єднують свої сили, створюючи такі організації, як 

Консорціум відкритої взаємодії (Open Interconnect Consortium, OIC) та 

Консорціум промислового Інтернету (Industrial Internet Consortium, IIC). 

Основне завдання OIC – забезпечити в рамках Інтернету речей взаємну 

сумісність для зв'язку пристроїв один з одним, інфраструктурою і хмарою 

шляхом створення специфікацій, розробки відкритого коду і програм 

сертифікації. Без цього неможлива масштабована інтеграція мільярдів 

пристроїв і датчиків і даних, що ними генеруються, яка необхідна для 

створення ІР-рішень. IIC очолює процеси інтеграції фізичного і цифрового 

«світів», стимулюючи впровадження програм промислового Інтернету. 

Розробивши еталонні архітектури та створивши ряд інноваційних 

випробувальних полігонів, IIC в даний час формує пакет базових стандартів і 

визначає першочергові напрями подальшої роботи. 

Ряд авторів вважає, що на даний момент першочерговим завданням є 

інтероперабельність всіх компонентів Інтернету речей, оскільки для IoT існує 

багато інших проблем, однією з найбільш важливих вимог до яких є облік 

звернень на основі загального способу взаємодії257. При цьому розуміється, 

що формування і основи реалізації політики вирішення цього завдання 

повинні відбуватися на рівні міжнародних організацій, які будуть відповідати 

за управління інфраструктурою IoT. 

                                           
257 A Serbanati and jther, ‗Building Blocks of the Internet of Things: State of the Art and Beyond‘ in "Deploying 

RFID - Challenges, Solutions, and Open Issues" (2011) 351. <https://www.intechopen.com/books/deploying-rfid-
challenges-solutions-and-open-issues/building-blocks-of-the-internet-of-things-state-of-the-art-and-beyond> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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Багато експертів приходять до висновку про те, що, на жаль, єдиної 

концепції Інтернету речей поки немає – є окремі мережі вбудованих 

пристроїв, для яких намагаються організувати взаємодію на базі відкритих 

специфікацій, є спроби об'єднати в мережу «потужні» пристрої і дати їм 

адаптивний інтерфейс258. Звісно ж, що спроби створити єдину всеохоплюючу 

концепцію ІР з найдрібнішим опрацюванням технічних питань, в тому числі, 

і питань стандартизації, в умовах бурхливого розвитку технологій і, навіть, 

появи нових принципів їх функціонування в найближчому майбутньому не 

будуть достатньо результативні. 

З іншого боку, на більший успіх слід сподіватися при розробці окремих 

концепцій розвитку ІР для конкретних прикладних сфер, наприклад, для 

медицини, сільського господарства, міст тощо. І потім, вже маючи 

апробовані технології ІР в конкретних, але досить масштабних, сегментах 

соціального життя, можна буде говорити і про апробовані окремі концепції 

розвитку ІР, а згодом й про єдину загальну концепцію ІР. Однак, необхідно 

мати на увазі те, що невпорядкований і не спланований розвиток технологій 

ІР може призвести до непередбачуваних і до не прогнозованих негативних 

наслідків. Особливо, при широкому використанні інтелектуальних 

комплексів ІР. 

 

                                           
258 П Храмцов, ‗Быть или не быть стандартам Интернета вещей?‘ (2015) Открытые системы 2. 

<http://www.osp.ru/os/2015/02/13046275/> дата звернення 5 червня 2018. 



196 

 

РОЗДІЛ 3. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Правова наука неодноразово стикалася з проблемою доцільності 

створення деякої нової системи правового регулювання. Як правило, така 

проблема була обумовлена появою безлічі суспільних відносин, пов'язаних з 

новим явищем в соціумі. Деякі вчені вважають, що такі зміни в суспільних 

відносинах є наслідком нових наукових і технічних відкриттів і 

технологічних нововведень, наприклад, це пересадка людських органів, 

генна інженерія, виробництво космічних і літальних апаратів, винахід 

атомної зброї тощо. В інформаційній сфері – це винахід телеграфу, радіо, 

телебачення, телекомунікацій, Інтернету, комп‘ютерів, хмарних обчислень 

тощо. 

Дискусії, в яких брали участь експерти, фахівці та юристи, приводили, 

як правило, до наступних узагальнених типових висновків, які в повній мірі 

можуть бути застосовані й до ситуації з технологіями ІР: 

1. Ніякого нового правового регулювання не потрібно, так як нові 

суспільні відносини потребують стимулювання розвитку, а будь-яке правове 

регулювання тільки загальмує цей процес. 

2. Наявна нормативно-правова база цілком справляється з завданнями 

правового регулювання і для нових суспільних відносин, створювати нову 

(додаткову) систему правового регулювання немає необхідності. 

3. Досить, провести необхідну корекцію відомих законів чи правових 

норм для того, щоб врахувати нові особливості в суспільних відносинах. 

4. Необхідне створення нових правових інститутів, а, іноді, і нових 

галузей права для ефективного правового регулювання нової безлічі 

суспільних відносин, що з‘явилися. 

Можливості, які таять в собі технології ІР, по-різному оцінюються 

юристами і так само по-різному оцінюються проблеми в правовому 
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регулюванні суспільних відносин, які реалізуються на базі використання 

технологій ІР. 

Ситуація з ідентифікацією правових проблем, пов'язаних з 

використанням технологій ІР, досить суперечлива. З одного боку, вона 

характеризується наявністю великої кількості публікацій, в яких всього лише 

декларується наявність правових проблем як таких, але без їх конкретизації, 

обмежуючись лише описом якихось гіпотетичних випадків, які нібито 

призводять до виникнення проблем правового характеру (наприклад,259 260 
261). А з іншого боку, в усе зростаючій кількості публікацій описуються 

конкретні приклади виникнення проблем правового регулювання суспільних 

відносин, пов'язаних з використанням технологій ІР. При цьому для деяких 

проблем вже наводяться результати правового аналізу та описуються 

можливі шляхи їх вирішення. З третього боку, ряд авторів досліджують лише 

конкретні правові проблеми досить вузької предметної спрямованості і 

пропонують конкретні способи їх вирішення, але не роблячи при цьому 

теоретичного узагальнення. 

Професор Р. Вебер при розгляді проблем правового регулювання 

відносин, пов'язаних з Інтернетом речей, висловив досить прагматичну і 

раціональну думку про необхідність врахування досвіду формування 

правового регулювання відносин, пов'язаних з використанням мережі 

Інтернет та Інтернет-технологій. Звичайно, це цілком справедливо, оскільки 

Інтернет речей базується на використанні мережі Інтернет. Але з іншого 

боку, необхідно враховувати і відмінності, які обумовлені саме 

                                           
259 Е Пахонина, ‗Социально-экономический и правовой аспекты применения интернета вещей‘ (2016) 4 

Международный научно-исследовательский журнал 107. <http://research-journal.org/wp-
content/uploads/2016/04/4-4-46.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

260 N Fulbright, ‗The Security, Privacy and Legal Implications of the Internet of Things (―IoT‖)‘ Part one – The 
Context and Use of IoT / Posted in Compliance and risk management. (Data Protection Report, May 19, 2015) 
<http://www.dataprotectionreport.com/2015/05/the-security-privacy-legal-implications-of-the-internet-of-things-iot-
part-one-the-context-and-use-of-iot/> дата звернення 5 червня 2018. 

261 I Kim, ‗The Internet of Things: A Reality Check for Legal Professionals‘ (Law Practice Today, January 14, 
2016) <http://www.lawpracticetoday.org/article/the-internet-of-things-a-reality-check-for-legal-professionals/> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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використанням технологій ІР. І мова часто йде про відмінності, які мають 

кардинальний характер. Перш за все, ми повинні пам'ятати про те, що 

Інтернет-технології спочатку використовувалися для технологічної 

підтримки та технологічного забезпечення інформаційних процесів в 

інтересах процесів створення, поширення (передачі), збереження і 

використання інформації. При цьому не мало ніякого значення і впливу на 

зміст цих технологічних процесів, в якій предметній сфері вони відбувалися. 

Деякі автори також поділяють цю точку зору вважаючи, що однією з 

можливих відправних точок розгляду юридичних питань можуть бути 

результати аналізу характеру окремих існуючих норм регулювання мережі 

Інтернет. Вони стверджують, що в різних країнах законодавство, безперечно, 

знаходиться на різних рівнях розвитку, але при цьому можна виділити 

«больові точки» в сфері ІР, навколо яких або вже йдуть дебати, або можуть 

початися найближчим часом, наприклад: розробка понятійного апарату 

юридичної науки, проблема ідентифікації суб'єктів і об'єктів, підвищення 

рівня правосвідомості користувачів, захист персональних даних, 

відповідальність суб'єктів права, дії права в просторі і щодо кола осіб, збір 

доказів і підтвердження юридичних актів тощо262. 

Досліджуючи правові проблеми використання технологій ІР в 

промисловості професор Г. Норнунг висловився, що вони не є тривіальними, 

але необхідно знайти рішення для них. Він також вважає, що більшість з цих 

проблем не потребують змін на рівні законодавства, але замість цього буде 

потрібне поєднання різних інструментів, що включають нормативні (на рівні 

контрактів і методів саморегулювання), технічні і політичні елементи. Cлід 

безперечно погодиться з цим автором у тому, що в цілому правові проблеми, 

пов'язані з використанням технологій ІР, потребують міждисциплінарних 

                                           
262 В Исаков, В Сарьян, А Фокина, ‗Правовые аспекты внедрения интернета вещей‘ (2015) 4 

Электронный научный журнал "ИТ-Стандарт" 8. <http://www.itstandard.ru/Pages/Soderganie_gurnala.aspx> 
дата звернення 5 червня 2018. 
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досліджень. Буде важливо забезпечити, щоб експерти з правових питань були 

задіяні з самого раннього етапу процесу досліджень і розробок в сфері 

технологій ІР, а інженерам все більше потрібно буде отримати базове 

розуміння правових питань, з тим щоб вони могли в повній мірі 

співпрацювати з їх юридичними колегами263. 

Цікаву думку було висловлено професором Я. Брауном, який 

передбачає, що актуальними будуть нормативно-регуляторні наслідки 

Інтернету речей для таких областей, як ліцензування, управління 

використанням радіочастотного спектру, стандартизації, конкуренції, 

безпеки і конфіденційності. Він вважає, що регуляторні органи 

телекомунікацій / ІКТ прекрасно орієнтуються в правовому регулюванні 

деяких з цих питань (наприклад, в питаннях конкуренції, недоторканності 

приватного життя і захисті даних), але не здатні, як правило, брати на себе 

основну відповідальність в цих сферах, за винятком випадків, коли 

нормативно-регуляторні наслідки очевидні, наприклад, забезпечення 

великого адресного простору для ідентифікації кожного підключеного 

об'єкта, яке забезпечується, зокрема, протоколом Інтернет версії 6 (IPv6)264. 

Деякі дослідники припускають, що правові питання, які виникають в 

результаті використання технологій ІР за великим рахунком не нові питання, 

так як з ними юристи мали справу більше десяти років в процесі отримання 

телекомунікаційних послуг, забезпечення конфіденційності даних, 

відповідальності, безпеки, стандартизації, патентного захисту265. 

                                           
263 Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0. 

(Federal Ministry of Education and Research 2013) 78. 
<http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonder
seiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

 
264 I Brown, ‗Regulation and the Internet of Things‘ (15th Global Symposium for Regulators (GSR15), ITU 

2015) <http://www.itu.int/en/ITU-
D/Conferences/GSR/Documents/GSR2015/Discussion_papers_and_Presentations/GSR_DiscussionPaper_IoT.pdf> 
дата звернення 5 червня 2018. 

265 P Parekh, ‗Legal world of internet of things‘ (Raconteur, July 17, 2014) 
<http://raconteur.net/technology/legal-world-of-internet-of-things> дата звернення 5 червня 2018. 
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Отже, можна прийти до висновку про те, що впровадження технологій 

ІР потребує проведення додаткових широких правових досліджень 

суспільних відносин, як мінімум пов'язаних із забезпеченням конкуренції, 

приватності (захисту персональних даних), безпеки, зокрема кібербезпеки, 

регулюванням використання частотного спектра і наданням 

телекомунікаційних послуг, визначенням принципів стандартизації 

пристроїв, технологій і систем, захистом інтелектуальної власності та 

авторського права, визначенням відповідальності й тому подібних, вже 

відомих напрямів правового регулювання. Крім того, необхідно бути готовим 

до можливості виявлення проблем нової правової природи, зумовлених 

особливостями застосування і використання технологій ІР на основі поки 

слабо вивчених або зовсім сьогодні невідомих технологічних і технічних 

рішень. 

В ході цих досліджень вчені мають виробити рекомендації щодо зміни 

чинного законодавства, які, за нашою оцінкою, в основному будуть 

базуватися на двох підходах: або модернізації вже існуючого з урахуванням 

особливостей в реалізації суспільних відносин у разі використання 

технологій ІР; або в створенні нового законодавства для вирішення правових 

проблем, які виникли або можуть виникнути з моменту використання 

технологій ІР. 

Підставою для останнього висновку є факт того, що технології ІР 

призначені для надання послуг і проведення робіт, що докорінно відрізняє їх 

від звичайного використання Інтернет-технологій, коли мережа Інтернет 

використовувалася виключно з метою передачі інформації (даних). Крім 

того, виникає абсолютно нова ситуація, пов'язана з тим, що технології ІР 

передбачають не тільки забезпечення взаємозв'язку типу людина-людина або 

людина-машина, а й також забезпечення взаємозв'язку типу машина-машина 

(М2М), але в інтересах людини. 
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Дослідники Ф. Ноланд і М. Адер припускають необхідність вирішення 

проблеми правового регулювання для випадків, коли одна система ІР буде 

вступати в «договірну» взаємодію з іншою системою ІР, наприклад, 

використовуючи дані облікового запису, адресу і дані кредитної картки 

користувача (власника системи). З деякими припущеннями можна уявити 

правові деталі такої міжмашинної взаємодії, коли вона є продовженням вже 

існуючого контракту на поставку повторюваного замовлення, але що робити, 

якщо це відбувається вперше266? Як підходити до правового регулювання 

міжмашинної взаємодії в умовах сучасних правових доктрин, які 

постулюють правове регулювання як регулювання суспільних відносин між 

суб'єктами, в якості яких можуть виступати виключно фізичні або юридичні 

особи. 

Можна припустити, що широке поширення і використання технологій ІР 

призведе до виникнення таких правових проблем, які сьогодні ще не можуть 

бути ідентифіковані. Безсумнівно, всі ці правові проблеми можуть ставитися 

до різних галузей права. Частина з цих проблем можуть бути асоційовані з 

низкою вже відомих і вирішених, тому вони представляються найбільш 

легкими для вивчення і вироблення рекомендацій. А ось інша частина, яка 

виникає внаслідок появи нових суспільних відносин, зміст яких 

детермінується технологіями ІР, наприклад, таких, що використовують 

системи і комплекси з штучним інтелектом, буде потребувати пильного 

вивчення і пошуку нових шляхів для їх вирішення. 

Таким чином, входження в нашу дійсність Інтернету речей привело, 

призводить і ще призведе до появи цілого ряду проблем і питань 

нормативно-правового та теоретико-правового характеру: в одному випадку 

це поява нових загально-правових та цивільно-правових проблем, які не 

                                           
266 P Nolan, M Adair, ‗The ‗Internet of Things‘: Legal Challenges in an Ultra-Connected World‘ (Mondaq, 22 

January 2016) 
<http://www.mondaq.com/x/461114/IT+internet/The+Internet+Of+Things+Legal+Challenges+In+An+Ultraconnect
ed+World> дата звернення 5 червня 2018. 
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існували до появи технологій ІР; в інших випадках використання технологій 

ІР ускладнює вирішення правових проблем, які вже існували. На одному з 

наукових семінарів стверджувалося, що розвиток Інтернету речей буде 

відбуватися набагато швидше, ніж будуть відбуватися зміни законодавства, 

створюючи тим самим проблеми для управління і реалізації політики в цій 

галузі, а регуляторні правові механізми, які були розроблені з розрахунку 

наявності сотень або тисяч провайдерів угод або послуг, можливо, буде 

потрібно переглянути для того, щоб охопити трильйони угод267. Таким 

чином, загальним моментом, є те, що технології ІР розвиваються набагато 

швидше, ніж пов'язане з ними законодавство і нормативно-правове 

середовище268. 

Остання обставина ставить перед юридичною наукою амбітне і 

нетрадиційне завдання. На відміну від класичного підходу, який полягає у 

фіксації регулювання нормами права вже сформованих і усталених 

суспільних відносин, в сучасних умовах юристи, що спеціалізуються на 

нормотворчості, повинні працювати з випередженням розвитку соціуму і 

створювати такі правові норми, конструкції і механізми, які формуватимуть 

прогресивні суспільні відносини в тій чи іншої прикладній сфері. Звичайно, 

це актуально сьогодні для багатьох сегментів людської діяльності, які 

розвиваються, але, особливо актуально це для суспільних відносин, 

пов'язаних з технологіями ІР. 

При реалізації такого підходу буде затребувано новий тип юристів-

дослідників, які повинні будуть мати міцні і глибокі знання не тільки 

загальної системи права та однієї або декількох, найчастіше суміжних, 

окремих галузей права, але й одночасно цілого комплексу різнорідних 

                                           
267 ‗The Societal Impact of the Internet of Things: A report of a workshop on the Internet of Things organized by 

BCS‘ (The Chartered Institute for IT February 2013) 14. <https://www.bcs.org/upload/pdf/societal-impact-report-
feb13.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

268 K Роуз, С Элдридж, Л Чапин. Интернет вещей: краткий обзор (The Internet Society (ISOC) 2015) 74. 
<http://www.internetsociety.org/sites/default/files/report-InternetOfThings-20151221-ru.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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галузей права: адміністративного, цивільного, фінансового, інформаційного, 

корпоративного і на додачу до них медичного, екологічного, авіаційного, 

морського тощо. Крім того, цим юристам належить оволодіти достатньо 

глибокими системними знаннями щодо закономірностей функціонування і 

перспективи розвитку конкретної предметної сфери, організації та 

особливості реалізації діяльності в ній з урахуванням застосування 

технологій ІР. 

Глибина і детальність знань юристів щодо предметної сфери людської 

діяльності  повинні бути достатніми для того, щоб дозволити їм відносно 

самостійно виявляти особливості, які можуть мати місце в процесі 

здійснення суспільних відносин внаслідок використання технологій ІР. 

Тільки наявність таких юристів-науковців, які володіють глибокими 

знаннями в теорії і практиці права і мають експертні знання в предметній 

сфері, дозволить правовій науці виконати свою соціально найважливішу 

місію сучасності по формуванню систем правового регулювання майбутніх 

або тільки народжених суспільних відносин, пов'язаних з використанням 

передових, проривних, інноваційних технологій, в тому числі, і технологій 

ІР. Безсумнівно, до таких експертних знань доцільно віднести знання 

стратегії і тенденцій розвитку соціуму в цілому і його окремих сегментів, тих 

чи інших економічних, соціальних, технічних, спеціальних, гуманітарних та 

інших аспектів цього розвитку, а також знання результатів і прогнозів 

розвитку науки і техніки в конкретних предметних сферах з тим, щоб 

враховувати все це при вдосконаленні або навіть модернізації правових 

систем. 

Звісно ж цілком природним, що знайдені рішення правових проблем, 

пов'язаних з використанням технологій ІР, будуть реалізовуватися перш за 

все в системах національних законодавств. Але, навіть в цьому випадку 

мають бути певні організаційні зусилля для консолідації і координації цієї 

роботи всередині держав. 
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   Однак, слід звернути увагу на одну обставину, яка істотно змінить 

ландшафт бізнес моделей в сучасному світі, зокрема, у світі технологій ІР. 

Так чи інакше, але до сих пір в рамках національних держав в меншій мірі, а 

на міжнародному рівні в більшій мірі бізнес моделі взаємодії різних 

комерційних суб'єктів містили елементи ієрархічних зв'язків з суб'єктами 

публічної влади. Все це збільшує непродуктивні транзакційні витрати 

ведення бізнесу, які міжнародне співтовариство намагається зменшувати 

різними методами, наприклад, введенням правового режиму вільної торгівлі, 

з якого проте формують певні вилучення. 

Для переважної більшості сучасних бізнес моделей комерційних 

суб'єктів такі обставини не виглядають надто вже обтяжливими, оскільки їх 

бізнеси є досить автономними. Але, компанії, яких стає все більше, котрі 

розташовані в різних країнах і у яких бізнес процеси інтегровані одне в одне , 

зазнають втрат через зайві транзакційні витрати. 

Технології ІР, завдяки властивостям мережі Інтернет, комерційним 

суб'єктам різної державної юрисдикції дозволяють принципово легко 

створювати горизонтальні (плоскі) бізнес моделі в незалежності від 

національних кордонів, що дає унікальну можливість надавати послуги і 

проводити роботи в інтересах суб'єктів (фізичних або юридичних осіб) будь-

якої державної юрисдикції. Отже, можна бути впевненим, що тенденція 

різкого збільшення кількості транскордонних транзакцій буде наростати. 

Тому, з метою системного зменшення транзакційних витрат, необхідно 

приділяти увагу гармонізації національних законодавств в умовах 

використання технологій ІР. 

Таким чином, феномен ІР, його величезні економічні, соціальні та 

технологічні переваги будуть причиною виникнення величезної кількості 

транскордонних правовідносин, суб'єкти яких будуть належати до різних 

державних юрисдикцій. Принципово горизонтальний характер бізнес 

моделей як для комерційних суб'єктів, так і для споживачів товарів, послуг і 
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робіт, детермінований особливостями технологій ІР, вимога зменшення 

непродуктивних транзакційних витрат, зокрема, часових, лавиноподібне 

збільшення кількості транскордонних правовідносин буде корінною 

причиною і потужним мотивом як для розвитку національних систем права і 

законодавства, так і для гармонізації національних законодавств у самих 

різних галузях права. 

Це торкнеться перш за все цивільного, комерційного та інформаційного 

права, захисту приватності (персональних даних), правового регулювання 

забезпечення безпеки (в тому числі, кібербезпеки), кримінального права і 

багато іншого. Звичайно, процес такої гармонізації може розвиватися 

еволюційним шляхом, що вимагає багато часу, але треба мати на увазі, що, 

виходячи з темпів проникнення технологій ІР, запасу часу практично немає. 

Отже, світова юридична наука стоїть перед серйозним викликом 

необхідності консолідації зусиль і творчих можливостей вчених різних країн 

заради створення (модернізації) нормативно-правових актів національних 

систем законодавства на загальній теоретичній і методологічній основі, 

призначених для правового регулювання суспільних відносин, що базуються 

на використанні технологій ІР, між суб'єктами як національної, так і 

іноземної державної юрисдикції. 

В якості одного з можливих шляхів вирішення проблеми створення 

загальної теоретичної і методологічної основи для формування національних 

законодавств може виступати створення актів міжнародного права та 

модельних міжнародно-правових актів з регулювання суспільних відносин в 

тих чи інших сегментах людської діяльності, пов‘язаної з застосуванням 

технологій ІР . 

Таким чином, одним з серйозних обмежень і бар'єрів при масштабному 

використанні технологій ІР є недосконалість правового регулювання 

суспільних відносин, пов'язаних з розробкою, впровадженням та 

використанням технологій ІР. 
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3.1. Правові проблеми розвитку і функціонування інформаційної 

інфраструктури Інтернету речей 

В Інтернеті речей базовою інформаційною інфраструктурою є мережі 

електронних комунікацій – це, перш за все, мережа Інтернет. Сфера 

електронних комунікацій в багатьох державах, як правило, має досить 

сучасне законодавство, яке розвивалося виходячи із загальної місії галузі 

зв'язку – забезпечити надання масових послуг доступних всім з визначеними 

показниками якості та у демократичному ціновому діапазоні. 

Прихід технологій ІР змінює цю ситуацію. Багато виробничих, 

транспортних, медичних та інших додатків технологій ІР висувають 

ексклюзивні вимоги до передачі даних мережею Інтернет, яку для цих 

випадків прийнято називати «індустріальний Інтернет». Індустріальний 

Інтернет – мережа Інтернет, яка повинна мати: 

– гарантовано високу (необхідну для конкретних видів діяльності) 

якість послуг передачі даних; 

– гарантовано високу надійність процесу передачі даних; 

– стійкість і безперервність передачі даних; 

– адаптивність до зміни інтенсивності трафіку даних і пікових 

навантажень; 

– мобільність; 

– оптимальну топологію мережі з необхідним резервуванням. 

Аналіз показує, що різноманіття призначених для користувача вимог 

може бути задоволено шляхом створення локальних екосистем електронних 

комунікацій (ЛЕЕК), які потенційно можуть забезпечити надання 

ексклюзивних за переліком та показниками якості послуг електронних 

комунікацій (передачі даних) для будь-якого окремого суб'єкта чи групи 

суб'єктів, що використовують технології IoT. 
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Однак, законодавство, зорієнтоване на задоволення попиту масового 

споживача послуг зв'язку, принципово не справляється із завданням 

формування правових умов для забезпечення динамічної реакції операторів 

електронних комунікацій на попит отримання ексклюзивних за переліком та 

якістю послуг передачі даних в будь-якому географічному місці для будь-

яких груп споживачів. 

У зв'язку з цим, в сфері електронних комунікацій необхідно 

досліджувати правові проблеми, пов'язані з необхідністю забезпечення: 

– переходу від бізнес-моделі надання послуг масовому споживачу до 

моделі локальних екосистем електронних комунікацій, яка забезпечує будь-

які потреби конкретного споживача; 

– гетерогенності та відмовостійкості ЛЕЕК; 

– проектування, будівництва і експлуатації ЛЕЕК як індустріальних 

систем з високими показниками якості та стійкості, безперервності 

функціонування і надійності, що забезпечують функціонування певних 

технологій ІР, тобто розгляду ЛЕЕК як об'єктів критичної інформаційної 

інфраструктури. 

В умовах широкого поширення технологій Інтернету речей, на думку 

експертів, кількість об'єктів, підключених до мережі Інтернет, до 2025 року 

може досягти 100 млрд., значна частина з яких буде генерувати великий 

обсяг даних, які будуть передаватись за допомогою бездротових електронних 

комунікацій. При цьому передбачається, що трафік передачі даних 

операторів мобільних телекомунікацій зросте на три порядки (в 1000 разів)269 
270 271, отже значно зросте навантаження на різні діапазони радіочастотного 

                                           
269 Cisco visual networking index: global mobile data traffic forecast update, 2015–2020: Cisco White Paper 

(Cisco 2014) 35. <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-
vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

270 ‗The 1000x mobile data challenge‘ (Qualcomm Presentation, 2013) 
<http://www.qualcomm.com/media/documents/files/1000x-mobile-data-challenge.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 
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ресурсу (РЧР), що призведе до різкого зростання актуальності вирішення 

проблеми ефективного користування обмеженим РЧР. 

Кілька десятиліть тому з проблемою неефективності використання РЧР 

першими зіткнулися окремі держави, які проводили лібералізацію ринку 

надання послуг електронних комунікацій, заснованих на використанні 

радіотехнологій. Причини неефективності були закладені практично з самого 

початку винаходу і використання радіотехнологій272 та зводяться до 

наступних: хаотичний та необґрунтований розподіл окремих діапазонів РЧР 

для різних радіослужб і радіотехнологій; задіяння «витратних», з точки зору 

використання спектру, радіотехнологій (недосконалість технічних засобів 

передачі і прийому радіосигналів, значні позасмугові випромінювання, 

неоптимальні методи і способи обробки і модуляції сигналів тощо); 

недосконалість правового регулювання користування РЧР. 

В результаті проведення численних досліджень, проведених під егідою 

ITU (International Telecommunication Union, Міжнародний союз 

телекомунікацій) в останні десятиліття склалося науково обґрунтована думка 

про те, що підвищення ефективності використання РЧР доцільно 

здійснювати за трьома основними напрямками: гнучке колективне 

використання РЧР; гнучке спільне використання РЧР; торгівля правами на 

користування РЧР. Безсумнівно, будь-які пропозиції щодо підвищення 

ефективності використання РЧР вимагає істотної модернізації правової бази, 

що регулює використання обмеженого радіочастотного ресурсу. 

Крім того, регулювання використання РЧР не може обмежуватися тільки 

національним законодавством, так як потрібно приділити пильну увагу до 

транскордонних і міжнародних аспектів в силу особливостей фізичних 

                                                                                                                                        
271 Y Seppo, Analysis of technology and business antecedents for spectrum sharing in mobile broadband 

networks: Doctoral Dissertation (University of Oulu, Finland 2017) 139. 
<http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214993.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

272S Forge, R Horvitz, C Blackman, Perspectives on the value of shared spectrum access: Final Report (SCF 
Associates 2012) 211. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-
agenda/files/scf_study_shared_spectrum_access_20120210.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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характеристик поширення радіохвиль, міжнародного характеру ринків 

послуг електронних комунікацій, що залежать від використання радіозв'язку, 

і, нарешті, необхідності виключення шкідливих перешкод між 

радіослужбами різних держав. 

Протягом декількох десятиліть ITU, Європейський Союз, національні 

Адміністрації зв'язку та Національні регуляторні органи в сфері 

телекомунікацій (електронних комунікацій) роблять безліч зусиль з пошуку 

шляхів вирішення проблеми забезпечення гармонізованого ефективного 

користування окремими діапазонами РЧР. Як правило, раніше ці зусилля 

зводилися до проведення регуляторних (правових), організаційних, 

інженерних та інженерно-технічних заходів. 

Звичайно, перш за все пошук підвищення ефективності користування 

радіочастотним ресурсом йшов в технічному напрямі. Операторами 

електронних комунікацій стали інтенсивно впроваджуватися нові 

радіотехнології, які мали кращі характеристики радіосигналів, які дозволили 

передавати великі обсяги даних на одиницю спектра, що надало потенційні 

можливості для обслуговування більшої кількості користувачів. Але 

виявилося, що задіяння тільки технічного потенціалу не дозволяє в повній 

мірі вирішити проблему підвищення ефективності користування РЧР. 

Тому зростаючі протягом трьох останніх десятиліть споживчі 

очікування та вимоги до обсягу, переліку та якості послуг електронних 

комунікацій, що базуються на радіотехнологіях, стимулювали появу 

прогресивних бізнес-моделей діяльності операторів електронних комунікацій 

(далі – оператор) в частині користування окремими діапазонами РЧР.  

Але, найбільший вплив на кардинальну зміну користувацьких вимог до 

послуг електронних комунікацій (передачі даних), обумовлено появою та 

функціонуванням технологій ІР, що призводить до необхідності форсування 

формування нових бізнес-моделей. Саме ці обставини визначають 
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актуальність дослідження правових моделей користування діапазонами РЧР 

як одного з основних механізмів підвищення ефективності. 

Ефективне спільне використання окремих діапазонів РЧР стає 

можливим завдяки використанню інновацій як власне в радіотехнологіях, так 

і в правових механізмах управління користуванням спектра. Розмірковуючи 

про особливості функціонування фірм в умовах використання інновацій 

Б. Тезеро відзначав, що на рівні фірми три фактори мотивують конкурентів 

до співпраці: стандартизація, можливість почерпнути знання про нові 

компетенції своїх конкурентів і можливість вирішувати проблеми поза 

сферою конкуренції, впливаючи на характер регуляторного середовища273. 

Можна з упевненістю сказати, що всі три фактори справедливі й для випадку 

спільного використання окремих діапазонів РЧР. 

 Але, крім того, можуть ще відіграти важливу роль такі специфічні для 

електронних комунікацій фактори: 

1. Рішення Національного регулятора, які він приймає виходячи з 

необхідності підвищення ефективності користування РЧР. В цьому випадку, 

додатковим важелем впливу може стати посилення повноважень регулятора 

у сфері забезпечення конкуренції та взаємоз‘єднань. 

2. Соціальні потреби в ексклюзивних послугах мобільних електронних 

комунікацій (МЕК) на певній локальної території. 

3. Співпадаючі бізнес інтереси первинного оператора МЕК, що володіє 

основною ліцензією на певний діапазон РЧР, і оператора, що володіє 

ліцензією LSA (Licensed Shared Access, ліцензія спільного доступу)274 в 

цьому ж діапазоні. 

Необхідність модернізації інституційної системи держави в сфері 

електронних комунікацій, включаючи користування РЧР, обумовлена 
                                           

273 B Tether, ‗Who co-operates for innovation, and why: An empirical analysis‘ (2002) V 31 I 6 Research Policy 
947. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873330100172X> дата звернення 5 червня 2018. 

274 RSPG Opinion on Licensed Shared Access (European Commission. Directorate-General for Communications 
Networks, Content and Technology 2013) 33. <https://circabc.europa.eu/sd/d/3958ecef-c25e-4e4f-8e3b-
469d1db6bc07/RSPG13-538_RSPG-Opinion-on-LSA .pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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викликами, які формуються в останні 10-15 років і будуть ще більше 

активізуватися в умовах впровадження технологій ІР. До найважливіших із 

них можна віднести наступні: 

– мінімізація цифрової нерівності в частині доступу до мережі Інтернет 

для будь-яких суб'єктів; 

– різке зменшення необхідного нормативного часу виходу на ринки як 

надання послуг електронних комунікацій, так і користування РЧР; 

– створення регуляторних та економічних умов для динамічного 

розгортання локальних мереж індустріального Інтернету; 

– зменшення адміністративних і технічних бар'єрів при розгортанні 

локальних мереж індустріального Інтернету; 

– підвищення ефективності використання РЧР; 

– зменшення кількості «білих діапазонів» в РЧР. 

Потрібні системні правові дослідження для того, щоб забезпечити 

створення оновленого законодавства в сфері електронних комунікацій з 

метою: 

– забезпечення більшої інституційної незалежності Національного 

регулятора в сфері електронних комунікацій; 

– посилення правового режиму справедливої конкуренції на ринку 

послуг електронних комунікацій; 

– створення правових умов для розвитку ринку електронних 

комунікаційних послуг; 

– зміцнення захисту прав споживачів; 

– забезпечення умов для створення більшого вибору конкуруючих 

широкосмугових послуг з встановленим мінімальним рівнем якості; 

– забезпечення технологічної нейтральності при використанні РЧР; 

– створення вторинного ринку радіочастот, проведення рефармінгу. 
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3.2. Штучний інтелект і роботи: витоки проблем правового 

регулювання 

Винахід, а потім все більш інтенсивне використання комп‘ютерних 

програм штучного інтелекту в різних сферах людської діяльності, і, 

звичайно, в технологіях ІР викликало численні дискусії в різних галузях 

знань: філософії, соціології, машинобудуванні, приладобудуванні, 

комп'ютерних технологіях, робототехніці, медицині, освіті, військовій справі, 

юриспруденції тощо. 

В останні роки з'являється все більше повідомлень, що свідчать про 

різке підвищення ефективності комплексів і систем ІР за умови використання 

технологій штучного інтелекту (ШІ)275. Ці повідомлення відноситься до 

автономно керованого транспорту (літальних апаратів, кораблів, 

автомобілів), найрізноманітніших промислових, медичних, будівельних, 

освітніх, професійних і побутових роботів, роботів військового і 

спеціального призначення тощо. 

Поряд з вражаючими перспективами, які відкриваються з 

використанням ШІ, багато хто звертає увагу громадськості й на не менш 

важливі, на їх думку, ризики, пов'язані з розвитком та масштабами 

використання ШІ. Так, понад 8 тисяч відомих вчених, розробників і 

промисловців, в тому числі, астрофізик Стівен Хокінг і засновник компаній 

Tesla і SpaceX Ілон Маск, діяльність яких, так чи інакше, пов'язана з 

розробкою або використанням штучного інтелекту, підписали відкритий лист 

із закликом приділяти більш пильну увагу питанню безпеки і суспільної 

корисності робіт в області ШІ276. 

Досить лаконічно та змістовно про правові проблеми, пов'язані з 

використанням ШІ, було сказано в першій версії документа Глобальної 
                                           

275 Ethically Aligned Design: Version 1 - For Public Discussion (The IEEE Standards Association 2016) 136. < 
https://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_v1.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

 
276 Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence: An Open Letter (Future of Life) 

<https://futureoflife.org/ai-open-letter/> дата звернення 5 червня 2018. 
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ініціативи IEEE з етичних міркувань в області штучного інтелекту (Artificial 

Intelligence, AI) і автономних систем (Autonomous Systems, AS)277. У ньому 

говориться, що рання розробка AI / AS породила безліч складних етичних 

проблем, які майже завжди прямо переходять в конкретні юридичні 

проблеми. Тому Комітет з правових питань Глобальної ініціативи IEEE 

вважає, що для юристів в цій області належить багато зробити щодо 

вирішення правових проблем, до яких до цього часу залучали дуже мало 

практиків і вчених, незважаючи на те, що вони є нагальною потребою. 

Автори доповіді наполягають на тому, що юристи повинні бути частиною 

дискусії щодо регулювання, управління, внутрішнього і міжнародного 

законодавства в цих областях, так як отримання величезної вигоди, яку несе 

людству і нашій планеті використання AI / AS, має гарантуватися 

продуманою системою правового регулювання в майбутньому. 

Таким чином, широка професійна дискусія з правових проблем 

використання ШІ в технологіях Інтернету речей (ІР), які стрімко набирають 

популярність, є своєчасною і актуальною, а визначення причин появи і змісту 

цих правових проблем відноситься до важливих теоретико-методологічних 

правових досліджень. 

Цілком очевидно, що ми не зможемо просуватися далі в будь-яких 

правових дослідженнях до тих пір, поки не дамо відповідь на питання: що 

таке «штучний інтелект»? Необхідність у формуванні загальноприйнятого 

визначення ШІ підкреслюється практично всіма дослідниками і, крім того, в 

Європарламенті278. 

Найбільш поширену думку з цього питання можна проілюструвати 

словами Г. Лі про те, що експерти і філософи уникають вирішення проблеми 
                                           

277 ‗Artificial Intelligence: A Rising Star of Mobile Technology‘ (Intuz Blog, 05 Oct 2016) 
<https://blog.intuz.com/artificial-intelligence-a-rising-star-of-mobile-
technology/?utm_campaign=AI&utm_medium=Quora-ans&utm_source=Quora> дата звернення 5 червня 2018. 

278 ‗European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 
Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))‘ (European Parliament, Thursday, 16 February 2017) 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0051+0+DOC+XML+V0//EN> дата звернення 5 червня 2018. 
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визначення дефініції терміна ШІ, незважаючи на те, що це має життєво 

важливе значення для регулювання і управління, тому що закони і політика 

просто не будуть працювати без нього279. В основному це можна пояснити 

тим, що до цього часу не було сформульовано більш-менш узгодженої думки 

власне про філософське фундаментальне поняття «інтелект». Цей факт було 

констатовано в 2014 році на саміті провідних філософів, включаючи Даніеля 

Деннетт, Пола Черчілля і Девіда Чалмерса та ще багатьох інших280. 

Сучасний термін "інтелект" (intelligence) походить від латинського 

поняття intellectus, що означає – інтелект, розуміння, мислення, значення, 

концепція, ідея, пізнавальна здатність281. 

Історично першим, ще в 1956 році на Дартмутській конференції Джоном 

Маккарті (John McCarthy) було запропоновано наступне визначення: 

штучний інтелект – це наука і техніка створення інтелектуальних машин, 

особливо інтелектуальних комп'ютерних програм282. Оксфордський словник 

дає більш точне визначення, яке вже відображає розуміння змісту інтелекту 

людини: штучний інтелект – це теорія і розробка комп'ютерних систем, 

здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту, 

такі як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень і 

переклад між мовами283. 

                                           
279 L Gary, ‗The Struggle To Define What Artificial Intelligence Actually Means‘ (Popular Science, September 

3, 2015) <https://www.popsci.com/why-we-need-legal-definition-artificial-intelligence> дата звернення 5 червня 
2018. 

280 O Burkeman, ‗Why can‘t the world‘s greatest minds solve the mystery of consciousness?‘ (The Guardian, 21 
January 2015) <https://www.theguardian.com/science/2015/jan/21/-sp-why-cant-worlds-greatest-minds-solve-
mystery-consciousness> дата звернення 5 червня 2018. 

281 ‗Intellectus‘ в Латинском словаре средневековых философских терминов (1998). 
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/latphil/215> дата звернення 5 червня 2018. 

282 ‗Artificial Intelligence: A Rising Star of Mobile Technology‘ (Intuz blog, 05 Oct 2016) 
<https://blog.intuz.com/artificial-intelligence-a-rising-star-of-mobile-
technology/?utm_campaign=AI&utm_medium=Quora-ans&utm_source=Quora> дата звернення 5 червня 2018. 

283 ‗Artificial intelligence‘ in English Oxford Dictionaries. 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence> дата звернення 5 червня 2018. 
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Згодом Ш. Легг і М. Хаттер дають визначення, яке отримало визнання, а 

саме: штучний інтелект оцінюється загальною здатністю агента досягати 

мети в широкому діапазоні середовищ284. 

Відомо, більш сучасне визначення дефініції: штучний інтелект – це 

розробка агентів, які є гнучкими і здатними адаптуватися до різних ситуацій, 

які раніше не були відомі і не вивчалися через досвід, досягаючи мети, яка 

недоступна для традиційних комп'ютерних систем285. 

Аналіз наведених визначень ШІ і ще десятків інших дозволяють прийти 

до наступного висновку: незважаючи на те, що існує велика кількість 

визначень терміну, які погано узгоджуються один з одним через різні об'єкти, 

предмети і цілі досліджень, все ж всі вони в певних основних аспектах є 

досить близькими, тому є потенційна можливість прийти до консенсусу в 

цьому питанні286. 

Спираючись на результати дослідження П. Ванга, наведемо основні 

способи визначення ШІ, які базуються на порівнянні «типового людського 

розуму» і «типового штучного інтелекту»287: 

– за структурою – в разі моделювання безпосередньої роботи мозку 

людини; 

– за поведінкою – в разі моделювання когнітивних властивостей 

людського розуму; 

– за можливостями – в разі моделювання людської здатності 

практичного вирішення проблеми, інваріантного до способу вирішення; 

– за функціями – в разі моделювання окремих або сукупності 

когнітивних функцій (КФ) людини, таких як пошук, міркування, планування, 

                                           
284 S Legg, M Hutter, ‗A Formal Definition of Intelligence for Artificial Systems‘ 

<http://www.vetta.org/documents/universal_intelligence_abstract_ai50.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
285 J Lenardon, The regulation of artificial intelligence (Tilburg University 2017) 73. 

<http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142832> дата звернення 5 червня 2018. 
286 P Wang, ‗What Do You Mean by ―AI‖?‘ (Proceedings of the First AGI Conference, 2008) 362. 

<https://cis.temple.edu/~pwang/Publication/AI_Definitions.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
287 ibid. 

https://cis.temple.edu/~pwang/Publication/AI_Definitions.pdf
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навчання, вирішення проблем, прийняття рішень, спілкування, сприйняття, 

дій тощо; 

– за принципом – в разі моделювання дій окремих або сукупності КФ 

людини для одночасного (паралельного), в межах наявності ресурсів, 

вирішення всієї сукупності проблем з урахуванням усього доступного обсягу 

ретроспективних і прогнозних даних. 

Але, без сумніву, з урахуванням феноменального розвитку можливостей 

ШІ і широти сфер його застосування, відсутність консенсусної дефініції 

цього терміну вже не задовольняє не тільки потреби філософської, 

соціологічної і технічних наук, але також і правової науки. 

На наш погляд, одна з основних проблем у визначенні дефініції терміну 

полягає в тому, що наукове та експертне співтовариство, як правило, оперує 

одним терміном «штучний інтелект», але використовують його в різному 

сенсі. 

В даний час все розмаїття визначень штучного інтелекту можна звести 

до наступних трьох: слабкий ШІ, сильний ШІ і штучний суперінтелект: 

– «слабкий штучний інтелект» (СШІ, Weak Artificial Intelligence, WAI), 

«вузький штучний інтелект» або «обмежений штучний інтелект» (ВШІ, ОШІ, 

Artificial Narrow Intelligence, NAI)288289290 – це ШІ, орієнтований на вирішення 

одного або декількох завдань, які виконує або може виконувати людина. 

Останнім часом слабкий ШІ все частіше називають «прикладний штучний 

інтелект» (ПШІ, Applied Artificial Intelligence, AAI); 

– «сильний штучний інтелект» (СШІ, Strong artificial intelligence, ASI, 

термін запропонував філософ Джон Серль (John Searle, Каліфорнійський 

                                           
288 A Smith, ‗Artificial intelligence‘ (National, 2015) < http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-

2015/Artificial-intelligence.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 
289 G Lea, ‗The Struggle To Define What Artificial Intelligence Actually Means‘ (Popular Science, September 3, 

2015) <https://www.popsci.com/why-we-need-legal-definition-artificial-intelligence> дата звернення 5 червня 
2018. 

290 T Urban, ‗The AI Revolution: The Road to Superintelligence‘(WaitButWhy, January 22, 2015) 
<https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html> дата звернення 5 червня 2018.  

http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-2015/Artificial-intelligence.aspx
http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-2015/Artificial-intelligence.aspx
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університет, Берклі, 1980 г.)291 або «загальний штучний інтелект» (ЗШІ, 

Artificial General Intelligence, AGI) – це ШІ, орієнтований на вирішення 

безлічі завдань, які виконує або може виконувати людина; 

– «штучний суперінтелект» (СШІ, Artificial Superintelligence, ASI, 

термін запропонував філософ Нік Бостром (Nick Bostrom), Оксфордський 

інститут майбутнього людства, 1998 г.) – це інтелект, який набагато 

розумніший практично в кожній галузі, ніж кращі людські мізки, включаючи 

наукову творчість, загальну мудрість і соціальні навички292. Припустимо 

також, що він може мати свідомість і мати суб'єктивні переживання. 

Існує кілька підходів до реалізації ідеї ШІ, один з найбільш відомих і 

поширених – копіювання роботи мозку людини (по П. Вангу це перший 

спосіб визначення терміну – за структурою). Але, поділяючи думку 

Н. Бострома293, вважаємо, що при сучасному рівні розуміння механізмів 

роботи людського мозку це може дещо обмежувати пошуки можливих 

варіантів технологічної, алгоритмічної і програмної побудови ШІ. На нашу 

думку, найбільш раціональний підхід бачиться в детальному описі функцій 

мозку людини, функцій досить високого рівня абстракції, які можна було б 

описати алгоритмічною мовою. Після такого опису відкриваються широкі 

можливості для реалізації отриманого алгоритму конкретної функції мозку за 

допомогою найрізноманітніших програмних і апаратних методів, способів і 

засобів, які відомі сьогодні або будуть розроблені в майбутньому. 

На підставі вищесказаного висунемо гіпотезу про те, що для юридичної 

науки є достатнім уявлення ШІ у вигляді «чорного ящика», який описується 

функцією «вхід-вихід», тобто функціональним взаємозв'язком між вхідними 

                                           
291 B Copeland, ‗Artificial intelligence (AI)‘ (Britannica, 5-3-2018) 

<https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence> дата звернення 5 червня 2018. 
292 N Bostrom, ‗How long before superintelligence?‘ (1998) vol. 2 Int. Jour. of Future Studies. 

<https://nickbostrom.com/superintelligence.html> дата звернення 5 червня 2018. 
293 ibid.  
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та вихідними сигналами (інформацією), еквівалентній певній когнітивній 

функції мозку людини, але для якого не відомі технічні і технологічні 

подробиці внутрішнього устрою і функціонування. Іншими словами, якщо на 

вході ШІ є набір якихось даних, то на виході відповідно до певної функції 

можемо мати інформацію або про «впізнаний (розпізнаний)» статичний або 

динамічний об'єкт (стан об'єкта), який відповідає цьому набору даних, або 

про результат аналізу (наприклад, кореляційного, багатофакторного тощо) 

великого масиву даних, або про прийняте рішення щодо зміні положення в 

просторі станів динамічного об'єкта (літального апарату, становища фірми на 

ринку або держави в зовнішній політиці тощо), або про прогноз розвитку 

ситуації, або про зміну мети функціонування тощо. 

Це означає, що ШІ здійснює переробку (перетворення) вхідної 

інформації відповідно до алгоритмів, що реалізують функції мозку людини, і 

знань, заздалегідь закладеними в ШІ або набутими їм в процесі саморозвитку 

та самонавчання, в нову інформацію, яка може виконувати роль або 

безпосереднього інформаційного впливу для управління якимись процесами, 

або виконувати роль вихідної інформації для нового (наступного) етапу 

переробки інформації. 

Таким чином, штучний інтелект – це деяка сукупність комп‘ютерним 

програмних і апаратних методів, способів і засобів (комп'ютерних програм), 

які реалізують одну або кілька, частину множини або повну множину 

когнітивних функцій еквівалентних відповідним когнітивним функціям 

людини. 

Безсумнівно, ЗШІ повинен мати таку когнітивну функцію як можливість 

самостійно формувати мету свого функціонування і навіть не просто мету, а 

сімейство цілей як взаємопов'язаних і взаємообумовлених, так і абсолютно 

автономних. А вже в процесі досягнення мети або цілей СШІ, також, як і 

людина, має мати здатність динамічно змінювати зміст мети (цілей) 

внаслідок зміни обставин як внутрішніх, так і зовнішніх. Наприклад, ці зміни 
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можуть бути пов'язані з обмеженням доступу до необхідних ресурсів: 

обчислювальних, енергетичних, сировинних, фінансових, продуктивних або 

зі змінами параметрів комплектуючої продукції, різкою зміною погодних 

умов, зі стихійними лихами, з відмовою від співпраці тощо294. При цьому, 

ЗШІ повинен буде мати такі когнітивні функції як самонавчання, 

самоорганізація і самоперебудова в тій мірі наближення до відповідних 

когнітивних функцій людини, в якій це буде необхідно для досягнення мети. 

Власне, здійснювання штучним інтелектом КФ повинно відбуватися так 

само, як це має місце у людини в подібних обставинах. 

Таким чином, будемо виходити з припущення, що ЗШІ це такий 

штучний інтелект, який відповідає людському інтелекту, тобто він повинен 

буде мати здатність «міркувати, представляти знання, планувати, вчитися, 

спілкуватися на природній мові та інтегрувати всі ці навички в спільну 

мету»295, а також вміти саморозвиватися, самовдосконалюватися, самостійно 

приймати рішення і виконувати їх. 

Президент Інституту Майбутнього М. Тегмарк (M. Tegmark, President of 

the Future of Life Institute) передбачає, що завдяки когнітивним можливостям 

ЗШІ потенційно може піддатися рекурсивному самовдосконаленню, 

викликавши вибух інтелекту, залишивши людський розум далеко позаду, що 

може стати найбільшою подією в історії людства296. По суті справи, в цьому 

випадку, він веде мову вже про штучний суперінтелект, попереджаючи, що 

саме він може стати небезпекою, якщо люди не навчяться узгоджувати цілі 

СШІ з людськими, перш ніж він стане сверхрозумним. 

Вчені по-різному визначають перелік КФ людини. Так, В.В. Захаров і 

А.Б. Локшина до когнітивних функцій відносять найбільш складні функції 

                                           
294 P Wang, ‗What Do You Mean by ―AI‖?‘ (Proceedings of the First AGI Conference, 2008) 362. 

<https://cis.temple.edu/~pwang/Publication/AI_Definitions.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
295 A Smith, ‗Artificial intelligence‘ (National, 2015) < http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-

2015/Artificial-intelligence.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 
296 M Tegmark, ‗The Benefits and Risks of Artificial Intelligence‘ (Future of Life Institute) 

<https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://cis.temple.edu/~pwang/Publication/AI_Definitions.pdf
http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-2015/Artificial-intelligence.aspx
http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-2015/Artificial-intelligence.aspx
https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/
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головного мозку, за допомогою яких здійснюється процес раціонального 

пізнання світу і забезпечується цілеспрямована взаємодія з ним297: 

– сприйняття інформації – гнозис; 

– обробка і аналіз інформації – мислення, включаючи здатність 

узагальнювати, виявляти подібності та відмінності, формально-логічні 

операції, встановлення асоціативних зв'язків, винесення умовиводу; 

– запам'ятовування і зберігання інформації – пам'ять; 

– обмін інформацією – мова; 

– цілеспрямована рухова активність (праксис). 

Інші вчені під когнітивними (пізнавальними) функціями розуміють 

найбільш складноорганізовані функції головного мозку, за допомогою яких 

здійснюється процес раціонального пізнання світу298: 

– увага – здатність виділяти потрібну інформацію із загального 

аферентного потоку, концентруватися на найбільш актуальних цілях і 

поточних завданнях; 

– пам'ять – здатність запам'ятовувати, зберігати і в потрібний момент 

відтворювати необхідну для вирішення актуальних завдань інформацію; 

– гнозис – здатність сприймати і розпізнавати інформацію різної 

модальності; 

– праксис – здатність планувати і здійснювати послідовність рухів, 

необхідних для здійснення поставленої мети; 

– мова – здатність розуміти і висловлювати думки за допомогою слів; 

– мислення – здатність аналізувати інформацію, виявляти подібності та 

відмінності між її складовими частинами, виносити судження і умовиводи. 

                                           
297 В Захаров, А Локшина, ‗Когнитивные функции: определение, синдромы нарушений‘ (Arhivinfo) 

<http://www.arhivinfo.ru/1-3661.html> дата звернення 5 червня 2018. 
298 В Яковлев, Когнитивные расстройства в зрелом и пожилом возрасте. Психологические методы 

диагностики (Москва 2011) 43. 
<http://personpsy.ru/publikacii/nauchnye_publikacii/kognitivnye%20rasstrojstva%20v%20zrelom%20i%20pozhilo
m%20vozraste/kognitivnye%20funkcii.php> дата звернення 5 червня 2018. 
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У цікавому дослідженні299 стверджується, що більш високі когнітивні 

функції людини відносяться до багатовимірних виконавчих і керуючих 

процесів, що характеризуються добровільністю і високим ступенем 

активності, тобто функції, які включають в себе здатність оцінювати, 

організовувати і досягати цілей, а також здатність гнучко адаптувати 

поведінку при виникненні нових проблем і ситуацій. Селективна і виконавча 

увага, когнітивний контроль і робоча пам'ять вважалися одними з основних 

вищих видів когнітивних функцій, а поліпшення в розвитку цих здібностей 

сприяли одночасному поліпшенню в інших когнітивних областях. 

Таким чином, можна констатувати, що, як правило, представники різних 

галузей знань характеризують людський інтелект не однією ознакою, а 

певною сукупністю різноманітних властивостей (функцій). Більш того, з 

аналізу результатів багатьох досліджень можна зробити висновок про те, що 

стабільного, загальновизнаного визначення ні власне когнітивної функції, ні 

її переліків у науці поки не сформовано. 

Дослідників завжди цікавило питання визначення рівня штучного 

інтелекту, який пропонувалося вимірювати за допомогою різних тестів. У 

докторській дисертації С. Легга зроблено огляд різних тестів для оцінки 

когнітивних можливостей ШІ. Так, до основних текстів він відносить 

наступні300: 

1. Тест Тюрінга – якщо люди-судді не можуть ефективно розрізняти 

комп'ютер і людину в процесі телетайп-бесіди, тоді ми повинні зробити 

висновок, що комп'ютер є розумним. 

2. Тести стиснення – в якому розуміння і знання оцінюється шляхом 

вгадування відсутніх слів з тексту. 

                                           
299 P Paz-Alonso, S Bunge, S Ghetti, ‗Emergence of Higher Cognitive Functions: Reorganization of Large-Scale 

Brain Networks During Childhood and Adolescence‘ (Oxford Hand Books, Jul 2014) 
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935291.001.0001/oxfordhb-9780199935291-e-
003> дата звернення 5 червня 2018. 

300 S Legg, ‗Machine Super Intelligence‘ (Doctoral Dissertation, University of Lugano 2008) 184. 
<www.vetta.org/documents/Machine_Super_Intelligence.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 



222 

 

3. Лінгвістична складність – вимір рівня розмовної здатності системи на 

основі методів, розроблених для вимірювання мовної здібності дітей. 

4. Множинні когнітивні здібності – вимірювання шляхом проведення 

широкого спектру лінгвістичних, соціальних, асоціативних і навчальних 

тестів. 

5. С-тест – подібний до стандартних тестів IQ для людей. 

Дуже важливий висновок був зроблений Л. Перловські про те, що 

математичний опис вищих когнітивних функцій відкриває перспективи для 

кращого розуміння функціонування розуму і вирішення раніше невирішених 

проблем, пов'язаних з вищими розумовими функціями, включаючи 

свідомість, почуття піднесеності та краси301. Це означає, що для ШІ з 

математично описаними когнітивними функціями з'являється гіпотетична 

можливість отримати формальну оцінку ступеня відповідності реалізації цих 

функцій встановленим рівням або вимогам. 

В умовах відсутності загальновизнаного визначення дефініції ШІ 

пропонуємо описувати його через відмінні риси. В Євросоюзі вважають, що 

основною відмінністю ШІ є те, що завдяки ШІ розумні і автономні машини 

мають здатність незалежно навчатися і приймати рішення302. Уявляється, що 

це не зовсім точне твердження, так як здатністю навчатися і приймати 

рішення мають всі комп'ютерні програми, що реалізують функцію штучного 

інтелекту. 

Погоджуючись з позицією тих учених, які вважають, що найбільш 

важливою ознакою штучного інтелекту є можливість імітувати (моделювати, 

виконувати) когнітивні функції людини, будемо вважати, що комп'ютерні 

                                           
301 L Perlovsky, ‗Modeling Field Theory of Higher Cognitive Functions‘ (Air Force Research Center, USA 

2007) 65. <http://www.leonid-perlovsky.com/Gudwin, MFT & HCF.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
302 ‗European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 

Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))‘ (European Parliament, Thursday, 16 February 2017) 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0051+0+DOC+XML+V0//EN> дата звернення 5 червня 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN
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програми, що реалізують функції ШІ, призначені для імітування 

(моделювання, виконання) функцій еквівалентних КФ людини. 

До когнітивних функцій ШІ, які еквівалентні КФ людини, можна 

віднести ті, про які ми говорили вище, наприклад, функції: сприйняття, 

запам'ятовування, обміну, аналізу, зіставлення, оцінювання, узагальнення і 

використання інформації (даних) для вирішення завдань або прийняття 

рішень, розпізнавання об'єктів і їх класифікації (гносиз), вибору стратегії і 

конкретних дій, експертної оцінки ситуації, визначення мети, планування, 

перетворення тексту в мову і навпаки, самонавчання, самоорганізація, 

генерування нових знань тощо. 

Власне кажучи, реалізація повного набору КФ і дозволяє ШІ самостійно 

(без участі людини) навчатися, організовуватися, адаптуватися, 

перебудовуватися, розвиватися, прогнозувати, планувати і приймати рішення 

в багатовимірних керуючих і виконавчих процесах, інтегруючи і 

самоудосконалюючи всі ці та інші когнітивні функції в тій ступені, в якій це 

буде необхідно для досягнення самостійно сформованої мети відповідно до 

заданих критеріїв і параметрів. 

Цілком очевидно, що для кожного конкретного виду людської 

діяльності вченими і практиками, в тому числі, і дослідниками в галузі права, 

може бути складено повний і точний перелік когнітивних функцій, 

необхідних для її реалізації. Власне, цей перелік і буде своєрідними 

технічними вимогами для створення ШІ, орієнтованого на застосування в 

конкретному виді діяльності. 

В інтересах більшості практичних застосувань увага дослідників, перш 

за все, буде приділятися інтегральним функціональним і технічним 

характеристикам конкретної реалізації ШІ, наприклад, таким як: набір 

виконуваних (когнітивних) функцій, особливості технічних і технологічних 

рішень, мова програмування, показники точності та якості виконання тих чи 

інших функцій, перелік і/або кількість об'єктів можливої взаємодії, 
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швидкодія, обсяги пам'яті, енергоспоживання, розміри технічної оболонки, 

вартість тощо. Знання цих характеристик є важливим як на етапі 

проектування і виробництва ШІ і виробів з ним, так і на етапі експлуатації. 

Однак, з точки зору права ситуація дещо інша. Для цілей правового 

аналізу змісту суспільних відносин зовсім не важливо знання технічних або 

технологічних особливостей засобів, за допомогою яких вони реалізуються. 

Це відповідає одному з фундаментальних принципів правової доктрини – 

технологічної нейтральності правового регулювання. 

Технічні або технологічні особливості деяких засобів, в тому числі й ШІ, 

що використовуються для реалізації суспільних відносин, можуть впливати 

тільки на появу і формування деяких особливостей здійснення цих відносин, 

що в свою чергу зумовлює можливість появи деяких особливостей правового 

регулювання, яке в основі своїй залишається незмінним. 

Іноді, вчені і практики юристи висловлюють думку про те, що 

використання нових технологій при реалізації суспільних відносин 

призводить до необхідності створення нового законодавства або навіть нових 

галузей права (ІТ права, права інформаційних магістралей тощо). Це 

дискусійна думка базується на реальному факті того, що при використанні 

нових технологій може з'явитися якась незначна кількість нових типів 

суспільних відносин, яких до цього моменту не було, але кількість яких 

незрівнянно менше тих традиційних суспільних відносин, що існували до 

цього і продовжують існувати. 

Як приклад можна привести використання мережі Інтернет та Інтернет-

технологій для реалізації інформаційних суспільних відносин303. Наприклад, 

використання мережі Інтернет призвело до появи нового типу суспільних 

відносин, які повністю реалізовувалися виключно за допомогою Інтернет-

технологій. Ці відносини здійснювалися з приводу нових типів об'єктів, які 

                                           
303 А Баранов, Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования: монография (Право 

Украины 2013) 144. 
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не мали явно вираженого фізичного (предметного) характеру і були 

представлені в електронній формі – це комп'ютерні програми, книги, фільми, 

аудіо твори тощо. Оскільки традиційна система права, що існувала на той 

момент, не мала пропозицій з регулювання суспільних відносин, пов'язаних з 

таким новим типом об'єктів, то це призвело до формування невеликої 

кількості нових правових норм регулювання суспільних відносин, наприклад, 

пов'язаних з об'єктами авторського права, інтелектуальної власності або 

укладення договорів. 

Ці нові правові норми згодом природним чином стають гармонійною 

частиною традиційної системи правового регулювання безлічі однорідних 

суспільних відносин, об'єднаних загальною функціональною спрямованістю і 

загальним типом об'єктів в рамках якого і з'явився цей новий тип відносин. 

Отже, на наш погляд, дефініція терміну «штучний інтелект» в інтересах 

правової науки, як і дефініції багатьох інших нових явищ (засобів, виробів, 

предметів і т.п.), які й сьогодні, і в майбутньому будуть або об'єктом 

суспільних відносин, або тим, за допомогою або на основі чого будуть 

реалізовуватися суспільні відносини, повинна відображати тільки специфіку 

реалізації суспільних відносин, яка власне і буде обумовлена використанням 

ШІ із зазначенням мінімально необхідних технічних подробиць. 

З урахуванням вищесказаного запропонуємо наступну класифікацію ШІ: 

1. Імітація (моделювання, виконання) однієї або декількох когнітивних 

функцій людини – прикладний ШІ; 

2. Імітація (моделювання, виконання) частини або повної сукупності 

множини когнітивних функцій людини – загальний ШІ. 

3. Імітація (моделювання, виконання) повної множини когнітивних 

функцій людини та моделювання самосвідомості, суб'єктивних переживань, 

почуття гідності, поваги і краси тощо – супер ШІ. 

На підставі вищесказаного сформулюємо дефініції терміни визначаючих 

ШІ різних типів: 
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прикладний ШІ (ПШІ, Applied Artificial Intelligence, AAI) – це 

сукупність комп'ютерних програм, які еквівалентно імітують (моделюють) 

одну або кілька когнітивних функцій людини, що використовуються при 

реалізації конкретної діяльності без участі людини для досягнення цілей, які 

та критерії і параметри досягнення яких  заздалегідь визначаються людиною; 

загальний ШІ (ЗШІ, Artificial General Intelligence, AGI) – це сукупність 

комп'ютерних програм, які еквівалентно імітують (моделюють) частину або 

повну сукупність когнітивних функцій людини, які використовуються при 

реалізації будь-якого виду діяльності без участі людини для досягнення 

заздалегідь поставлених або самостійно визначених цілей відповідно до 

поставлених або самостійно встановлених критеріїв і параметрів їх 

досягнення; 

супер ШІ (СШІ, Artificial Superintelligence, ASI) – це сукупність 

комп'ютерних програм, що імітують (моделюють) повну множину 

когнітивних функцій людини, включаючи свідомість, суб'єктивні 

переживання, почуття гідності, поваги, височини і краси тощо, що дозволяє 

здійснювати будь-яку діяльність без участі людини для досягнення 

самостійно визначених цілей відповідно до поставлених або самостійно 

встановлених критеріїв і параметрів їх досягнення. 

Проблема ШІ тривалий час розглядалася як академічна проблема. І 

тільки після отримання перших практичних результатів стали з'являтися 

численні проекти чи конкретні приклади використання можливостей ШІ в 

тих чи інших сферах, в тому числі, і у технологіях ІР. Саме технології ІР 

стали полігоном, де прекрасно демонструються переваги ШІ за рахунок 

можливості оперативного (в режимі он-лайн) збору великої кількості даних і 

використання при їх обробці хмарних комп'ютерних обчислень. При цьому 

ШІ став в першу чергу використовуватися для автоматизації рутинних, але 

трудомістких, операцій в людській діяльності. 
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Вочевидь, що самостійно ШІ, виключно як сукупність комп'ютерних 

програм, не може імітувати (моделювати) когнітивну функцію людини, яка 

полягає в плануванні та здійсненні цілеспрямованої рухової діяльності 

(праксис). Це пояснюється тим, що відтворення (імітація) цієї когнітивної 

функції стає можливим тільки тоді, коли ШІ підключають до певних 

виконавчих механізмів, таких як: маніпулятори, оснащені всіляким 

інструментом; механічні «руки» і «ноги»; пристрої, що виконують функції 

просторового переміщення і пересування; тактильні, слухові та оптичні 

сенсори тощо. 

Вважається, що саме така інтеграція ШІ і виконавчих механізмів 

отримала назву «роботів», які мають можливість імітувати і реалізовувати 

цілеспрямовану рухову діяльність і, завдяки чому, виконувати просторові і 

інші операції з фізичними об'єктами. 

Отже, реальна роботизація стала актуальною і популярною, коли ШІ 

став здатний імітувати когнітивні функції людини з метою реалізації деяких 

видів людської діяльності, пов'язаних з переміщеннями в просторі, 

наприклад, таких як: управління рухомими об'єктами; автоматичний посів 

насіння; виготовлення викрійки для пошиття одягу; лікування карієсу; 

просторове переміщення фізичних об'єктів; дистанційне вимірювання 

параметрів; сортування, навантаження, доставка і розвантаження вантажів; 

дугове і точкове зварювання; лиття; кування і штампування; фарбування 

розпиленням; збірка механічних, електричних та електронних 

комплектуючих деталей тощо. 

До роботів можна віднести також і випадки інтеграції ШІ з технічними 

системами відображення інформації за допомогою тексту, звуку і зображення 

(фото або відео), зокрема, це так звані боти304, наприклад, боти-консультанти, 

                                           
304 ‗10 Best Chatbot Apps powered by AI‘ (Master of code, 20 jun 2017) <https://masterofcode.com/blog/10-

best-chatbot-ai-apps> дата звернення 5 червня 2018. 
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боти-юристи, боти-журналісти, боти-вчителі іноземної мови, боти-

закупівельники для сім'ї, боти-планувальники дозвілля і подорожей тощо. 

Таким чином, об'єднання ШІ і певних технічних систем, оснащених 

виконавчими пристроями і сенсорами, отримало загально вживану назву – 

«робот». Ще більшу популярність термін «робот» отримав останнім часом, 

чому сприяє ще й те, що за останні десятиліття робототехніка отримала 

величезний розвиток завдяки досягненням в нано- та біотехнології, 

мікромініатюризації технічних пристроїв, в комп'ютерній техніці і 

програмуванні, в обробці великих даних (big data) і багато в чому іншому. 

Особливо вражаючий імпульс робототехніці додало те, що технології ШІ в 

останні роки стали набагато ефективніші і різноманітніші, а, основне, те, що 

вони стали економічно легко доступними. 

Практично всі великі корпорації технологічного спрямування в усіх 

країнах активно розробляють або вже впроваджують роботів, призначених 

для використання в самих різних видах людської діяльності, пов'язаної як з 

фізичними діями, так і з інтелектуальними або, іншими словами, пов'язаної із 

здійсненням певних дій з об‘єктами як фізичної, так і електронної (цифрової) 

форми. 

Викладене сприйняття поняття «робот» має дуже важливе значення для 

проблематики Інтернету речей, тому що такі роботи дозволяють виконувати 

різні послуги і проводити роботи завдяки наявності різноманітних 

виконавчих пристроїв. Цілком очевидно, що в умовах застосування 

технологій ІР роботизація стає необхідною для об'єктивізації в реальному 

світі результатів реалізації штучним інтелектом деяких когнітивних функцій. 

Отже, для того, щоб результати функціонування ШІ могли бути 

використані (спожиті) людьми, необхідна їх трансформація за допомогою 

роботів в якісь об'єкти, що мають фізичну або цифрову форму. 

Але, до сьогоднішнього дня, серед широкого кола фахівців і вчених, в 

тому числі й юристів, все ще превалює науково-фантастичне і мультимедійне 
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сприйняття роботів. Тому, ще у вересні 2010 року експерти зі світу 

робототехніки та інших областей знань заявили: ми повинні з'ясувати, як 

найкращим чином інтегрувати роботів в соціальні, правові та культурні 

рамки нашого суспільства, як врахувати інтереси людей з різними 

культурними традиціями, які не будуть дивитися на нашу роботу з широким 

діапазоном припущень, міфів і оповідань, що стоять за ними305. І частково 

відповідаючи на ці питання вони запропонували 5 етичних принципів, 

адресованих проектувальникам, виробникам і користувачам роботів306: 

1. Роботи – багатоцільові інструменти. Роботи не повинні розроблятися 

виключно або в першу чергу для знищення або нанесення шкоди людям, за 

винятком інтересів національної безпеки. 

2. Люди, а не роботи, є суб'єктами, що несуть відповідальність. Роботи 

повинні бути спроектовані так, щоб, наскільки це практично можливо, 

забезпечити дотримання існуючих законів і основних прав і свобод людей, 

включаючи конфіденційність. 

3. Роботи – це продукція (вироби). Вони повинні бути спроектовані і 

виготовлені таким чином, щоб забезпечити їх безпеку і захист. 

4. Роботи – це предмет матеріального світу. Вони не повинні бути 

призначені для використання вразливостей користувачів, викликати 

емоційний відгук або залежність, їх технічний характер повинен бути 

очевидний. 

5. Робота завжди можна співвідносити з особою, яка несе юридичну 

відповідальність за нього. 

Для того, щоб ці принципи стали керівництвом для всіх, хто причетний 

до сфери виробництва роботів, вони повинні знайти відображення в 

законодавстві. Однак, втілення зазначених принципів в правових нормах 

                                           
305 ‗Principles of robotics‘ (EPSRC, 2010) 

<https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/> дата звернення 
5 червня 2018. 

306 ibid. 
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потребує серйозного юридичного осмислення їх змісту і подальшої 

інтерпретації мовою законодавства307. 

Зміст цих принципів говорить про те, що їх автори не бачать можливості 

у роботів бути самостійним суб'єктом у відносинах з людьми. 

Однак, серед іншої групи експертів існує кардинально протилежна точка 

зору. Найбільш яскравим її виразником був І. Азімов, який сформулював в 

середині минулого століття знамениті закони поведінки роботів, яких 

спочатку було три, а потім до них було додано ще один, так званий, 

нульовий308309: 

0. Робот не може завдати шкоди людству або дозволити завдати шкоди 

людству через бездіяльність. 

1. Робот не може завдати шкоди людині або дозволити завдати шкоди 

людині через бездіяльність. 

2. Робот повинен підкорятися наказам, що дали йому люди, за винятком 

випадків, коли такі накази будуть суперечити Першому закону. 

3. Робот повинен захищати своє існування, якщо такий захист не 

суперечить Першому або Другому Законам. 

Вочевидь, що друга група експертів допускає розвиток роботів до 

настільки високого рівня, що вони завдяки своїм можливостям, ймовірно, 

зможуть стати самостійним суб'єктом відносин не тільки з окремими 

людьми, але і з усім людством. 

У сучасній доктрині права до основних положень можна віднести те, що 

система правових норм призначена для регулювання найбільш значущих 

суспільних відносин між суб'єктами, в якості яких можуть виступати 
                                           

307 V Mьlle, ‗Legal vs. ethical obligations – a comment on the EPSRC‘s principles for robotics‘ (2017) v 29 
Issue 2 Journal Connection Science: Ethical Principles of Robotics 137. 
<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540091.2016.1276516> дата звернення 5 червня 2018. 

308 I Asimov, Foundation's Edge. (Granada, 1982) 326. 
<https://books.google.com.ua/books/about/Foundation_s_edge.html?id=jh1ISqE8Z2gC&redir_esc=y> дата 
звернення 5 червня 2018.   

309 I Asimov, I, Robot (Gnome Press 1950) 224. <https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/Techno-

Psy/Isaac_Asimov_-_I_Robot.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

https://books.google.com.ua/books/about/Foundation_s_edge.html?id=jh1ISqE8Z2gC&redir_esc=y


231 

 

юридичні та фізичні особи в найширшому їх тлумаченні. Крім того, в 

сучасній доктрині права стверджується, що система правових норм регулює 

найбільш важливі, принципові відносини, що мають істотне значення для 

інтересів держави, суспільства, нормальної життєдіяльності людей310. Це 

означає, що норми права призначені для регулювання життєво важливих 

суспільних відносин, відсутність регулювання яких значно знижує 

ефективність соціальної взаємодії між членами суспільства. При цьому 

правознавці вважають, що всі види і форми відносин, що виникають і 

функціонують в суспільстві між індивідами та їх об'єднаннями з приводу 

об'єкта цих відносин, є громадськими або соціальними відносинами. 

Виходячи з цього стає очевидним, що в подальших правових 

дослідженнях в частині регулювання суспільних відносин, пов'язаних з 

технологіями ІР, що використовують ШІ, доцільно використовувати поняття 

«робот», в першому наближенні представляючи його як інтеграцію деякої 

технічної системи з ШІ, що створює реальні можливості для об'єктивізації в 

реальному світі результатів реалізації штучним інтелектом деяких 

когнітивних функцій. 

Перш ніж, перейти до подальших досліджень зауважимо, що для 

системи права визначення науково обґрунтованої дефініції терміну «робот», 

як і будь-яких інших термінів, що мають істотне технічне наповнення, 

важливе з декількох причин. 

По-перше, «неповне» за обсягом визначення дефініції терміну може 

привести до створення певних ризиків для творців технологій ІР з роботами 

через виникнення певної нерівності між суб'єктами, діяльність яких буде 

підпадати під регулювання при використанні роботів певного класу, і 

суб'єктами, які не підпадатимуть під регулювання, оскільки будуть 

використовувати інший клас роботів, який не охоплюється визначенням 

                                           
310 Н Матузов (ред), Теория государства и права (Юристъ 2001) 776.  
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терміну «робот». Практично така ситуація може стати каталізатором 

спотворення конкурентного середовища як для виробників технологій ІР з 

роботами, так і для тих, хто буде їх використовувати. Крім того, це може 

створити певні ризики для користувачів технологій ІР з роботами, 

експлуатація яких не буде охоплена відповідним правовим регулюванням. 

По-друге, «надмірне» за обсягом визначення дефініції терміну «робот» 

може привести до того, що до класу роботів потраплять інші технічні 

пристрої з програмним забезпеченням, які не відповідають характеристикам 

ШІ, а значить діяльність, пов'язана з такими пристроями, буде піддана 

надлишковому правовому регулюванню. 

По-третє, визначення дефініції терміну «робот» має бути досить 

гнучким і абстрактним, а також не містити зайвої технічної деталізації. А для 

того, щоб відповідати принципу технологічної нейтральності в правовому 

регулюванні це визначення не повинно містити індивідуальних технічних 

подробиць реалізації певного класу роботів, які з одного боку можуть різко 

зменшити універсальний характер визначення, а з іншого –  приведуть до 

необхідності його постійної модернізації з урахуванням результатів 

технічного прогресу. 

По-четверте, визначення дефініції терміну «робот» має бути таким, щоб 

в процесі правозастосування не провокувати виникнення суперечок, які за 

своїм змістом можуть бути важко вирішуваними, особливо на перших етапах 

використання ІР з роботами. 

При врахуванні цих умов сформульована дефініція терміну «робот» 

може допомагати створенню сприятливих умов для забезпечення правової 

визначеності і, по можливості, однозначності правового регулювання 

діяльності, заснованої на використанні технологій ІР з роботами, що, крім 

усього іншого, буде сприятливо впливати на інвестиційний клімат в сегменті 

виробництва і використання технологій ІР. 
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З урахуванням результатів попередніх досліджень і викладених вище 

вимог запропонуємо такі дефініції визначень для роботів, які в той же час 

забезпечують їх певну класіфікацію: 

простий робот (simple robot) – інтеграція прикладного ШІ і технічної 

системи, що дозволяє реалізовувати одну або кілька когнітивних функцій 

людини в процесі здійснення конкретного виду діяльності, пов'язаної, як 

правило, з однорідними об'єктами, що мають фізичну або цифрову форму; 

робот-андроїд (robot android) – інтеграція загального ШІ і технічної 

системи, що дозволяє реалізовувати частину або повну множину когнітивних 

функцій в процесі здійснення будь-якого виду діяльності без участі людини, 

пов'язаної з різними об'єктами, що мають фізичну або цифрову форму; 

андроїд (android) – інтеграція супер ШІ і технічної системи, що дозволяє 

реалізувати повну множину когнітивних функцій без участі людини в 

процесі здійснення будь-якої раніше відомої або невідомої діяльності, 

пов'язаної з різними відомими або раніше невідомими об'єктами, що мають 

фізичну або цифрову форму. 

Простий робот – це те, що людство вже давно використовує і що звично 

називає автоматичною (автономною) системою. При цьому в автоматичних 

системах була реалізована якась конкретна КФ людини з тим чи іншим 

ступенем подібності. Прикладів автоматичних систем, які виступили 

еквівалентом діяльності людини, але без його участі, досить багато. Це: 

найпростіші системи регулювання температури, напруги, швидкості, 

гучності, тиску, рівня або витрати; системи сигналізації, пожежогасіння або 

подачі резервного живлення; пральні машини-автомати, банкомати або круїз-

контроль в автомобілі; місяцеходи і марсоходи; верстати з числовим 

програмним управлінням і перші ткацькі верстати та багато іншого. 

Робот, в розумінні І. Азімова, відповідає в запропонованій класифікації 

андроїду. Можна припустити, що андроїд, володіючи повним набором 

когнітивних функцій людини, а також володіючи почуттями, емоціями, 



234 

 

переживаннями і свідомістю буде являти собою якийсь «суб'єкт» в стосунках 

з людиною і з собі подібними. Андроїд і люди фактично можуть утворити 

якийсь гібридний соціум, який буде функціонувати та існувати в якійсь новій 

системі права. 

Перспектива появи супер ШІ і андроїдів для багатьох експертів здається 

достатньою віддаленою. За різними оцінками, це від двох до шести 

десятиліть. У той же час, зараз ми спостерігаємо все наростаючі масштаби 

використання саме класу простих роботів, завдяки великій різноманітності їх 

видів і типів, кожен з яких відрізняється або набором реалізованих 

когнітивних функцій, або їх якісними показниками. І, швидше за все, успіхи 

використання простих роботів безумовно будуть стимулювати все більш 

інтенсивні зусилля з розвитку як загального ШІ, так і супер ШІ, що 

автоматично означає широке використання як роботів-андроїдів, так і 

андроїдів. 

Тому вважаємо за доцільне прислухатися до думки, висловленої в 

Парламенті Євросоюзу: в умовах настання нової епохи в розвитку людства, 

коли все більш складні роботи, боти, андроїди та інші прояви штучного 

інтелекту, схоже, стануть каталізаторами нової індустріальної революції, яка, 

ймовірно, не залишить жодного прошарку суспільства незачепленим, для 

законодавчої влади життєво важливо враховувати його юридичні та етичні 

наслідки311. В останнє десятиліття в тій чи іншій інтерпретації про це 

говорять на численних світових і національних форумах, конгресах і 

конференціях, присвячених Інтернету речей або штучному інтелекту. Однак, 

однозначної відповіді про методи, способи і засоби виконання, висловлених 

у Європарламенті рекомендацій, поки не сформульовано. 

                                           
311 ‗European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 

Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))‘ (European Parliament, Thursday, 16 February 2017) 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0051+0+DOC+XML+V0//EN> дата звернення 5 червня 2018. 
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Виходячи зі змісту дискусій про перспективи правового регулювання в 

умовах застосування технологій ІР і використання ШІ, можна сформулювати 

три основні гіпотези, які власне і визначають основний зміст можливих 

наукових підходів до вдосконалення або реформування правових систем, 

обумовлених використанням роботів: 

1) роботи є об'єктом суспільних відносин, а значить і об'єктом 

правовідносин; 

2) роботи є суб'єктом суспільних відносин, а значить можуть бути 

суб'єктами правовідносин; 

3) роботи можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом суспільних відносин, 

а значить і можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом правовідносин. 

Фактично третя гіпотеза є суперпозицією двох перших і якщо будуть 

справедливі дві перші гіпотези, то вона також буде мати місце, тому в 

подальшому будемо розглядати тільки дві перші гіпотези. 

Звичайно, багато дослідників проблематики правового регулювання в 

умовах використання роботів, перш за все, на підставі багатовікового досвіду 

з надією звертають увагу на історично підтверджені правові механізми 

регулювання суспільних відносин, припускаючи, що саме вони дозволять з 

одного боку уникнути загроз, які можуть бути викликані використанням 

роботів, і про які останнім часом стали говорити лідери сучасної науки і 

техніки, а з іншого – створити максимально сприятливі умови для інвестицій 

і досягнення всього того позитивного, що дає широкомасштабне 

використання роботів. Але з іншого боку, багато вчених, як наприклад, М. 

В. Карчевський припускають, що в недалекому майбутньому системи 

(роботи) з ШІ можуть бути суб'єктом правових відносин312. 

Підставою для формулювання перших двох гіпотез є такі узагальнені 

варіанти уявлень про роль роботів в суспільних відносинах: 

                                           
312 М Карчевський ‗Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту‘ (2017)  2 Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 99. 
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1. Роботи, в тому числі з ШІ, тільки допомагають реалізовувати звичайні 

суспільні відносини, в яких суб'єктами виступають традиційні юридичні і 

фізичні особи. При цьому, ці суспільні відносини принципово можуть бути 

здійснені і без роботів, функція яких може бути реалізована іншим способом, 

але, швидше за все, менш ефективним. 

2. Роботи-андроїди або андроїди можуть виступати «стороною» у 

відносинах, в яких інша сторона – це традиційні юридичні і фізичні особи. 

Чому роботи можуть бути стороною відносин? Тому, що вони «самостійно» 

можуть оцінювати дії інших суб'єктів і в залежності від результатів цієї 

оцінки також самостійно формувати або змінювати мету і зміст своїх дій. 

Або тому, що їх дії не можуть бути заздалегідь передбачені, так як вони 

здійснюються під впливом мінливих внутрішніх чи зовнішніх умов або під 

впливом «емоцій» і «свідомості» робота. Іншими словами, роботи в цьому 

випадку розглядаються як людиноподібні суб'єкти, які здійснюють 

людиноподібні дії в процесі відносин з традиційними суб'єктами. І якщо дії 

традиційних суб'єктів в таких відносинах підлягають правовому 

регулюванню, то логічно припустити, що інша сторона також є суб'єктом цих 

правовідносин. 

Визнання справедливості другої гіпотези означає визнання необхідності 

досить серйозного реформування традиційного законодавства. Цілком 

ймовірно, що при цьому не вдасться обмежиться простою зміною суб'єктного 

складу правовідносин за рахунок додавання роботів з ШІ. Необхідно буде 

вирішити дуже багато правових проблем в регулюванні, пов'язаних з тією 

обставиною, що людина є біологічною істотою, а робот – ні. Перш за все це 

проблеми визначення для роботів понять, критеріїв, змісту та обсягів 

правоздатності, дієздатності і деліктоздатності, вирішення проблеми 

встановлення для роботів спеціальної або загальної правосуб'єктності і 

багато інших. Цілком резонно зауважує К .О. Нернес: якщо ШІ (робот-

андроїд або андроїд – авт.) повинен нести юридичну відповідальність за свої 
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дії, тоді він повинен мати фізичну, юридичну та цифрову ідентичність, 

подібну людині313. І тут же продовжує: якщо у ШІ є ті ж юридичні обов'язки, 

що і у людини, хіба в нього не повинні бути такі ж юридичні права, як у 

людини? 

Далі належить вирішувати правові проблеми, пов'язані з оцінкою 

поведінки роботів в тій чи іншій ситуації, доведенням вчинення ними тих чи 

інших дій «навмисне» чи ні, а також багато інших. Правові ситуації, які 

сьогодні сприймаються як цілком очевидні, за умови участі роботів 

потребуватимуть відповідного переосмислення. 

Одна з таких популярних серед юристів проблем, яка неминуче спливає 

практично у всіх дискусіях, – це проблема визначення відповідальності у 

випадках, коли збиток буде завдано діями робота-андроїда або андроїда. 

Дійсно, хто може бути визначений винним в разі нанесення шкоди деякому 

суб'єкту автоматично керованим автомобілем із загальним ШІ (робомобіль)? 

Або робомобіль, або власник робомобіля, або виробник робомобіля? Хто 

буде нести юридичну відповідальність? 

Комітет з правових питань Глобальної ініціативи IEEE щодо етичних 

міркувань в області штучного інтелекту і автономних систем попередньо 

сформулював кілька узагальнених проблем і навів деякі первинні 

рекомендації щодо їх вирішення314. Зокрема, це такі проблеми: поліпшення 

підзвітності та перевіряємості в автономних та інтелектуальних системах; 

забезпечення прозорості ШІ і поваги індивідуальних прав. У цьому звіті 

наведено як оцінку вихідної ситуації з цих проблем, так деякі попередні 

рекомендації. Наприклад, Комітет звертає увагу на необхідність заохочувати 

законодавців на національному, і, в особливості, на міжнародному рівнях 

                                           
313 C Hernжs, ‗Artificial Intelligence, Legal Responsibility and Civil Rights‘ (Tech Crunch, Aug 22, 2015) 

<https://techcrunch.com/2015/08/22/artificial-intelligence-legal-responsibility-and-civil-rights/> дата звернення 5 
червня 2018. 

314 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Wellbeing with Artificial Intelligence and 

Autonomous Systems (IEEE Xplore, 13 December 2016) <https://ieeexplore.ieee.org/document/8058187/> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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розглядати і ретельно аналізувати потенційну можливість введення нового 

правового регулювання, в тому числі, регулювання процесу запуску на 

ринках нових технологій, пов'язаних з AI / AS (штучний інтелект і / або 

автономні системи) з обов'язковим попереднім тестуванням і затвердженням 

відповідними національними та / або міжнародними агентствами315. 

На жаль, деякі дослідники досі обмежуються лише констатацією 

необхідності введення якогось правового регулювання використовуючи 

загальні міркування про захист соціально значущих цінностей таких як 

рівність, прозорість, справедливість, доброчесність, недоторканність 

приватного життя і відповідальність, недопущення випадків расизму, 

сексизму та інших форм дискримінації, пов'язаних з ШІ, які вже мали 

місце316. 

Поділяємо позицію багатьох дослідників, яка полягає в тому, що роботи, 

неминуче прогресуючи і досягаючи можливостей і характеристик, які 

сьогодні навіть не можна чітко передбачити в повному обсязі, з часом 

можуть відігравати в житті людства феноменальну роль як трагічну, так і 

щасливу. Розуміючи, що часові темпи входження в реальне життя суспільних 

відносин, пов'язаних з роботами, досить високі, вважаємо обґрунтованою 

актуальність необхідності проведення широких правових досліджень 

суспільних явищ, пов'язаних зі штучним інтелектом і роботами. 

 Таким чином, в частині вирішення проблеми формування правового 

забезпечення широкого застосування роботів, з урахуванням викладеного 

раніше та результатів деяких досліджень, можна сформулювати вати 

завдання, що стоять перед правою наукою, в наступних напрямах. 

1. Розроблення визначення дефініції терміну «когнітивна функція», 

складання переліку КФ, які можуть бути або повинні бути реалізовані в ШІ, 

                                           
315 ibid. 
316 J Lenardon, The regulation of artificial intelligence (Tilburg University 2017) 73. 

<http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142832> дата звернення 5 червня 2018. 
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визначення характеристик, показників, критеріїв оцінки тощо для кожної з 

них. 

2.  Розроблення юридично значимих тестів як для кожної когнітивної 

функції, яка реалізується ШІ, так і для їх сукупності з метою проведення 

формальної оцінки ступеня відповідності реалізації КФ встановленим 

характеристикам, показникам або іншим вимогам. 

3. Формування пропозицій щодо критеріїв розподілу ШІ на певні класи 

чи типи. 

4. Проведення дослідження особливостей правовідносин у разі 

використання роботів різних класів, юридичних прав, обов'язків і 

відповідальності сторін. 

5. Визначення правових принципів регулювання суспільних відносин, 

пов'язаних з використанням роботів різних класів і штучного інтелекту 

різного типу. 

6. Визначення дефініції термінів для роботів різних класів, визначення 

характеристик, показників, критеріїв оцінки тощо для кожного з таких класів. 

7. Визначення юридичного статусу роботів різних класів, формування 

правових вимог до його оформлення та фіксації цього статусу. 

8. Визначення юрисдикції роботів, програмне забезпечення яких, 

зокрема те, що реалізує КФ, буде розміщуватися в хмарних транскордонних 

технологіях. 

9. Надання опису та дослідження особливостей здійснення суспільних 

відносин в умовах застосування роботів різних класів. 

10.  Виходячи із гіпотези про можливість функціонування роботів як 

суб'єктів суспільних відносин, провести дослідження проблеми визначення 

для них аналогів таких правових категорій як правоздатність, дієздатність, 

правосуб'єктність і деліктоздатність. 

11.  Дослідження можливості створення юридично значимих методів, 

способів і механізмів визначення причин і мотивів «поведінки» роботів. 
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12.  Розроблення рекомендації щодо можливості технічної фіксації дій 

роботів, забезпечення прозорості, поліпшення звітності та можливості 

перевірки діяльності роботів різних класів. 

13.  Формування правових вимог щодо забезпечення достовірності 

індикації та фіксації подій або явищ у реальному світі, факт наявності яких є 

причиною для здійснення певних дій сторін правовідносин за умови 

використання роботів. 

14.  Дослідження проблеми визначення юридичних ризиків та 

обмежень використання роботів різних класів в різних сферах застосування. 

15.  Формування правових механізмів нагляду, встановлення 

відповідальності за порушення юридичних зобов'язань або при наявності 

помилок в комп'ютерній програмі та відшкодування завданих збитків. 

16.  Розроблення правових механізмів верифікації сторін 

правовідносин, за умови використання роботів. 

17.  Правова регламентація забезпечення кібербезпеки як програмного 

забезпечення, що реалізує когнітивні функції, так і програмно-апаратних 

платформ, на яких розміщується це програмне забезпечення. 

18.  Розробка пропозицій щодо визначення процесуальних 

особливостей розгляду в суді суперечок з приводу правовідносин, пов‘язаних  

з використанням роботів. 

Таким чином, можна сформулювати такі узагальнені висновки. 

1. Штучний інтелект, роботи – ефективні засоби, застосування яких 

створює умови для реалізації на практиці багатьох переваг, які мають місце 

при використанні технологій Інтернету речей. 

2. Штучний інтелект, роботи – інноваційна форма здійснення діяльності 

в багатьох сферах людської активності, що забезпечує взаємозв'язок з 

об‘єктами, які мають фізичну або цифрову форму, за участю або без участі 

людини, вимагає проведення системних і комплексних правових досліджень 
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в рамках цивільного, адміністративного, кримінального, фінансового, 

інформаційного  та інших галузей права. 

3. З метою зменшення вартості та невизначеності впровадження 

правового регулювання, орієнтованого на використання штучного інтелекту і 

роботів, доцільно орієнтуватися на стратегію, яка полягає в максимально 

можливому використанні механізмів традиційної системи права з необхідним 

удосконаленням або розвитком окремих правових положень. До створення 

нових правових конструкцій слід вдаватися тільки в тому випадку, коли в 

існуючому законодавстві не знаходиться навіть віддаленої аналогії. 

 

3.3. Персональні дані в технологіях Інтернету речей 

До основних проблем Інтернету речей можна віднести забезпечення 

безпеки персональних даних. Технології ІР значно посилюють ризики 

порушення конфіденційності персональних даних внаслідок того, що вони 

передбачають накопичення, циркулювання і використання великого, просто 

величезного територіально і технологічно розподіленого обсягу інформації 

(даних) про конкретну людину. Це викликає цілком закономірні питання про 

надійність зберігання таких даних і забезпечення їх захисту від 

несанкціонованого використання. 

У наш час багато пристроїв вже мають датчики, що дозволяють збирати 

інформацію про фізичний світ і людину – фото-  і кіно- камери, гіроскопи, 

акселерометри, термометри, пристрої розпізнавання мови, зображення та 

об‘єктів тощо. Активне використання різних гаджетів, які забезпечують 

інформаційну взаємодію, призводить до того, що за допомогою Інтернет-

технологій можна стежити практично за кожним куточком земної кулі та за 

кожною подією в світі, збирати різні персональні дані317. Описано випадок, 

коли в Нідерландах жителями був відхилений проект зі створення 

                                           
317 Р Черный ‗Интернет вещей : чем угрожает будущее‘ (IGate, 22.10.2014) <http://igate.com.ua/news/3169-

internet-veshhej-chem-ugrozhaet-budushhee> дата звернення 5 червня 2018.  
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інтелектуальних електромереж на основі "розумних" лічильників спожитої 

електроенергії в квартирах і будинках. Відхилений на підставі підозри про те, 

що збір кожні 7 секунд інформації про рівень споживання електроенергії, 

зберігання такої інформації та її подальший аналіз може привести до 

розкриття в деталях способу життя споживачів електроенергії та до 

можливого його незаконного використання зловмисниками318. 

В умовах домашнього використання технологій ІР кожен датчик, 

підключений до мережі – це не тільки величезні можливості але і значні 

ризики. Системи подачі повітря або регулювання температури в приміщенні, 

"розумні" дверні замки, сигналізація автомобіля, телевізори – все ці та інші 

пристрої можуть бути використані не тільки так, як вони були 

запрограмовані, але із злочинними намірами. І якщо з "розумними" 

лампочками ситуація не дуже критична, то у випадку використання 

медичного обладнання, смарт-автомобілів тощо картина стає іншою319. При 

цьому, чим більше пристроїв ІР будуть з'єднані між собою, тим більше 

можливостей буде у хакерів для злому будинків і збору інформації, що 

цікавить їх. 

Сьогодні розширюється практика імплантації датчиків всередину тіла 

людини, які можуть автоматично передавати медичну інформацію на 

віддалені сервери. Ці дані в подальшому аналізуються за допомогою 

програмних засобів постачальника датчиків, і, нерідко, спільно з третіми 

сторонами320. Хоча така діяльність несе певну користь всім зацікавленим, 

однак, для суб'єкта персональних даних стає все складніше відстежувати і 

                                           
318 A Abdulkarim, Z Lukszo, T Fens, ‗Acceptance of Privacy-Sensitive Technologies: Smart Metering Case in 

The Netherlands‘ (Third International Engineering Systems Symposium CESUN 2012, Delft University of 
Technology, 18-20 June 2012) <. https://www.researchgate.net/publication/267799036_Acceptance_of_Privacy-
Sensitive_Technologies_Smart_Metering_Case_in_The_Netherlands> дата звернення 5 червня 2018. 

319 Р Черный, ‗Как в 2015 году был взломан Интернет вещей‘ (IGate,  29.12.2015) <http://igate.com.ua/ 
news/12342-kak-v-2015-godu-byl-vzloman-internet-veshhej> дата звернення 5 червня 2018. 

320 ‗Privacy by design – essential for the growth of the Internet of Things?‘ (Taylor Wessing, March 2015) 
<https://united-kingdom.taylorwessing.com/globaldatahub/article_internet_of_things.html> дата звернення 5 
червня 2018. 



243 

 

контролювати, де і як зберігаються ці дані, ким, коли і з якою метою 

використовуються. 

Дослідники відзначають такі факти, про які ми не замислюємося в 

звичайному житті без технологій ІР. Наприклад, коли виникає випадок 

автоаварії і вирішується питання про страхові виплати, то страхові компанії 

можуть мати доступ до даних "розумного" автомобіля, зокрема, отримати 

дані про місцезнаходження, час, відстані, швидкості та інші параметри, які 

можуть впливати на страхову премію. Без сумніву, ці дані розкривають і 

інформацію про приватне життя (персональні дані) водія321. 

Велика кількість даних, які містять відомості, що характеризують 

приватне життя, використовуються і будуть використовуватися в 

найрізноманітніших системах ІР. І тому, рішення правової проблеми захисту 

персональних даних у разі застосування ІР представляється далеко не 

тривіальним завданням. Поєднання пристроїв, послуг і мереж технологій ІР 

призводить до необхідності створення багаторівневої і багатооб‘єктної 

системи забезпечення інформаційної безпеки, в тому числі і захисту 

персональних даних від несанкціонованого використання, що значно 

складніше, ніж відомі на сьогоднішній день системи забезпечення мережевої 

безпеки322. 

Іншим ризиком є те, що в умовах взаємозв'язку великої кількості систем 

і комплексів ІР, які будуть надавати послуги або здійснювати роботи в 

інтересах великої кількості людей, з'являється досить легко здійсненна 

можливість комплексування персональних даних про людину з 

найрізноманітніших джерел323. Цілком очевидно, що широкомасштабне 

                                           
321 E Barbry. ‗The Internet of Things, Legal Aspects: What Will Change (Everything)…‘ (2012) 87 

Communications & Strategies 83. < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2304137> дата звернення 
5 червня 2018. 

322 S Chen and other, ‗A Vision of ІР: Applications, Challenges and Opportunities With China Perspective‘ 
(2014) vol 1, 4 Internet of Things Journal 349. <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6851114> 
дата звернення 5 червня 2018. 

323 Recommendation CM/Rec(2010)13 of the Committee of Ministers to member states on the protection of 
individuals with regard to automatic processing of personal data in the context of profiling 
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використання технологій ІР призведе до появи, і в подальшому, і до 

ідентифікації ще багатьох проблем, пов'язаних із захистом персональних 

даних. 

У матеріалах звіту Федеральної торгової палати (США) відбивається 

практично весь спектр думок з проблеми захисту персональних даних324: 

– переваги впровадження ІР зводяться до мінімуму через наявність 

негативних наслідків, наприклад, посилення загроз конфіденційності 

персональних даних; 

– зайве регулювання в питаннях захисту персональних даних може 

привести до уповільнення інвестицій в будь-який сектор; 

– прийняття необхідного регулювання для гарантованого захисту 

персональних даних підвищить довіру споживачів до нових технологій; 

– необхідно дочекатися проявів негативних наслідків і тільки після 

цього приймати заходи по регулюванню; 

– доцільно використовувати механізми саморегулювання замість 

регулювання законодавчими нормами. 

Далі автори звіту дійшли висновку про необхідність створення 

спеціального законодавства в сфері ІР. Наявність деяких ризиків, пов'язаних 

з безпекою персональних даних, вимагає більш уважного ставлення на 

федеральному рівні до цієї проблеми, дотримуючись при цьому принципу 

технологічної нейтральності, але не залишаючи осторонь питання захисту 

функціональності пристроїв, що використовуються в ІР. У звіті, як і в ряді 

інших робіт, наводиться приклад кардіостимуляторів, несанкціоноване 

порушення роботи яких може призвести до загибелі людини. Відповідно до 

основоположних принципів міжнародного права про захист персональних 

                                                                                                                                        
<https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00> дата звернення 5 червня 
2018. 

324 Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World. Staff Report.   (World Federal Trade 
Commission (FTC) January 2015) 55. <https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-
commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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даних, які зафіксовані в Конвенції Ради Європи № 108 від 28.01.81 р. і 

низкою директив Європейського Союзу, зокрема Директивою Європейського 

Парламенту та Ради 95/46 / ЄС від 24.10.95 р., по захисту персональних 

даних (див.325), захист прав людини в сфері персональних даних передбачає, 

зокрема, наступне: «персональні дані, що піддаються автоматизованій 

обробці: a) отримуються та обробляються сумлінно та законно; b) 

зберігаються для визначених і законних цілей та не використовуються у 

спосіб, несумісний з цими цілями; c) мають бути адекватними, відповідними 

і не надмірними з точки зору цілей, для яких вони зберігаються»326. 

Економічна інтеграція та розвиток ринків ЄС в умовах активного 

застосування інформаційних технологій привели до значного збільшення 

транскордонних потоків персональних даних, зокрема завдяки можливостям 

Інтернету. Нові технології і глобалізація принесли з собою нові проблеми 

щодо захисту персональних даних. Масштаби їх збору та використання 

значно зросли. Технології змінюють як економіку, так і соціальне життя, 

внаслідок чого виникла необхідність у подальшій фрагментації і уніфікації 

законодавства про захист персональних даних у всіх державах Союзу. Тому 

на початку 2016 року Європейський Парламент та Рада прийняли Регламент 

ЄС 2016/679 від 27.04.16 року «Про захист фізичних осіб у зв'язку з 

обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а 

також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальні положення про захист 

даних)»327. 

                                           
325 В Брижко та ін, Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-

правові акти та підходи до упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою 

даних (кн. 2, ТОВ ―ПанТот‖, 2006) 
326 Council of 'Europe, ‗Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data‘ (No. 108) (1081) <https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/0900001680078b37> дата звернення 5 червня 2018. 

327 European Parliament and the Council of the European Union, ‗Оn the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation)‘ (Regulation (EU) 2016/679) <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN> дата звернення 5 червня 2018. 



246 

 

При цьому в п. 1. преамбули Регламенту ЄС 2016/679 вказується, що 

захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних є їх 

фундаментальним правом. Регламент ЄС 2016/679 посідає важливе місце в 

стратегії цифрового Єдиного ринку, яка вважається важливим кроком для 

зміцнення фундаментальних прав громадян в століття цифрових технологій 

та в сприянні розвитку бізнесу за рахунок спрощення правил для компаній. 

Фізичні особи повинні мати можливість контролювати використання своїх 

персональних даних. Юридична і практична визначеність для фізичних осіб, 

суб'єктів економічної діяльності та державних органів має бути розширеною. 

Положення, зокрема, для сектора поліції та кримінального правосуддя, 

повинні забезпечувати захист основних прав громадян в сфері персональних 

даних щоразу, коли вони порушуються правоохоронними органами. 

Передбачається створення таких умов, коли особисті дані потерпілих, свідків 

і підозрюваних у вчиненні злочину будуть належним чином захищені. При 

цьому також передбачено сприяння прикордонному співробітництву в 

боротьбі зі злочинністю та тероризмом. Таким чином, з одного боку, 

міжнародне та національне законодавство передбачають обмежений збір 

персональних даних та виключно для обумовлених цілей їх використання, а з 

іншого – в умовах стрімкого розвитку технологій ІР робить уразливим 

забезпечення захисту персональних даних. 

В умовах використання технологій ІР, системи або комплекси яких, 

найчастіше, будуть використовувати різні персональні дані накопичені 

іншими системи або комплексами з відмінними цілями в різні періоди часу. 

Це ще більше актуалізує проблему, яка відома в Європі як проблема 

профілізації персональних даних. Про це говорить М. Веббер припускаючи, 

що з часом будуть взяті підвищені зобов'язання щодо забезпечення 
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конфіденційності в Європі у зв'язку з новою актуальністю проблеми 

«профілювання»328. 

Таким чином, до основних правових проблем захисту персональних 

даних в умовах використання технологій ІР можна віднести наступне. 

1. Визначення правового режиму даних про людину або їх сукупність, 

які можуть бути віднесені до чутливих персональних даних через можливість 

нанесення шкоди людині від їх несанкціонованого використання або 

поширення. 

2. Законодавча вимога обов'язковості наявності на стадії проектування 

рішень в частині забезпечення захисту персональних даних для всіх систем, в 

яких передбачається обробка персональних даних. 

3. Визначення правових механізмів реалізації принципу попередньої 

згоди на обробку персональних даних і «на право бути забутим». 

4. Дослідження принципів правового регулювання спільної обробки 

персональних даних в умовах використання технологій їх профілювання. 

5. Розробка правових механізмів регулювання транскордонної обробки 

персональних даних в умовах великої кількості суб'єктів, які беруть участь в 

процесі роботи з ними. 

6. Правове регулювання використання персональних даних 

технологіями ІР з штучним інтелектом, що функціонують без участі суб'єктів 

(юридичних або фізичних осіб). 

7. Визначення правового регулювання захисту персональних даних з 

урахуванням можливої екстериторіальності (невизначеності юрисдикції) їх 

обробки програмними і апаратними засобами технологій хмарних обчислень. 

 

                                           
328 M Webber, ‗The regulatory outlook for the Internet of Things‘ (Fieldfisher, October 22, 2014) 

<http://privacylawblog.fieldfisher.com/2014/part-2-the-regulatory-outlook-for-the-internet-of-things/> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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3.4. Правові проблеми забезпечення кібербезпеки 

В останні 30-40 років спостерігається все більш широке використання 

комп'ютерних і телекомунікаційних технологій в самих різних сферах 

життєдіяльності соціуму, в тому числі інтернет-технологій, що разом з 

великою кількістю переваг принесло також і велику кількість загроз. 

Реалізація цих загроз може завдати значної шкоди, як на мікро-, так і на 

макро- рівні в рамках суверенних держав, а також і в світовому масштабі. Це 

призвело до розуміння необхідності вирішення проблеми нейтралізації або 

мінімізації цієї нової сукупності загроз. У зв‘язку з цим виникає термін 

«кібербезпека». Вважають, що вперше термін «кібербезпека» з‘явився в 

середині 1990-х років, коли уряд США став досліджувати цю тему329. 

Зрозуміло, що в умовах застосування технологій Інтернету, які 

буквально пронизують всі системи і комплекси ІР, проблема забезпечення 

кібербезпеки є більше ніж актуальною. Більш того, особливості гіперсистеми 

ІР, її інфраструктурної побудови породжують певні проблеми кібербезпеки, 

які за своєю суттю є новими для дослідників і практиків. 

В останні роки відбулося досить багато міжнародних і національних 

форумів, конференцій, семінарів на самих різних рівнях, опубліковано багато 

наукових робіт, присвячених самим різним аспектам кібербезпеки. Велика 

кількість країн прийняли або розробляють стратегії кібербезпеки (США, 

Німеччина, Франція, Канада та багато інших)330 331 332 333. Частина з них 

активно створюють інституційні системи кібербезпеки. Однак, як правильно 
                                           

329 D Stubley, ‗What is Cyber Security?‘ (7 Elements, June 7, 2013) 
<http://www.7elements.co.uk/resources/blog/what-is-cyber-security/> дата звернення 5 червня 2018. 

330 Canada’s Cyber Security Strategy: For a stronger and more prosperous Canada (Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, 2010) 14. <http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf> 
дата звернення 5 червня 2018. 

331 Information systems defence and security: France’s strategy (French Network and Information Security 
Agency, 2011) 23. <http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-
securite-nationale_2013.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

332  The national strategy to secure cyberspace (The White House, Washington, 2003) 60. <https://www.us-
cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

333 Cyber Security Strategy for Germany (Federal Ministry of the Interior, Berlin, 2011) 15. 
<http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-
Themen/css_engl_download.pdf?__blob=publicationFile> дата звернення 5 червня 2018. 
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зауважує В. П. Шеломенцев, в законодавстві відсутнє визначення не тільки 

поняття «кібернетична безпека (кібербезпека)», а й таких понять як 

«кібернетичний простір (кіберпростір)», «кібернетична загроза 

(кіберзагроза)», «кібернетична атака (кібератака)», «кібернетичний захист 

(кіберзахист)», «кіберзлочинність» тощо334. 

У цих умовах актуальною є проблема визначення змісту терміну 

«кібернетична безпека». І для цього є кілька причин. По-перше, класична 

причина – дефініція терміну дозволяє вичерпно визначити предмет 

досліджень і дискусій, коло проблем, які можуть бути при цьому порушені. 

По-друге, проблема забезпечення кібербезпеки, як і технології ІР, в силу 

своєї специфіки має глобальне поширення і тому найбільш ефективно може 

бути вирішена тільки за умови об'єднання зусиль самих широких кіл 

міжнародних гравців, як на державному рівні, так і на рівні приватних 

корпорацій і асоціацій. Тому для забезпечення ефективності взаємодії на 

міжнародному рівні необхідно узгоджене розуміння терміну кібербезпека. 

Без сумніву, ці та ряд інших факторів визначають необхідність якомога 

якнайшвидшої «стандартизації» терміну «кібернетична безпека». 

Для проведення подальших досліджень в області кібернетичної безпеки 

необхідно сформулювати дефініцію цього терміну і розкрити його зв'язок з 

терміном «інформаційна безпека». 

 Деякі експерти, також як і Д. Франсело, вважають, що останнім роками 

термін "cybersecurity" все частіше і частіше використовується, але при цьому 

багато керівників служб безпеки і просто експерти з інформаційної безпеки 

досі плутаються в тому, коли і як використовувати цей термін335. 

                                           
334 В Шеломенцев, ‗Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її 

удосконалення‘ (2012) 1 Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) 312. 
335 J Franscella, ‗Cybersecurity vs. Cyber Security: When, Why and How to Use the Term‘ (Infosec Island, July 

17, 2013) <http://www.infosecisland.com/blogview/23287-Cybersecurity-vs-Cyber-Security-When-Why-and-How-
to-Use-the-Term.html    http://tran.su/pravila-ispolzovaniya-terminov-cybersecurity-cyber-security-ili-cyber-
security/> дата звернення 5 червня 2018. 
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У стратегії Франції, присвяченій питанням кібербезпеки, дано таке 

визначення: кібербезпека – це бажаний стан інформаційної системи, при 

якому вона може протистояти подіям з кіберпростору, які можуть поставити 

під загрозу доступність, цілісність або конфіденційність даних, які 

зберігаються, обробляються або передаються, і пов'язаних з ними послуг, які 

ці системи пропонують або роблять доступними336. 

Перш за все, треба розуміти, що відповідно до цього визначення, 

кібербезпека – це деякий стан систем при якому нейтралізуються загрози 

доступності, цілісності або конфіденційності даних, що циркулюють в 

інформаційних системах. Крім того, завдяки включенню до переліку об'єктів, 

на які можуть діяти якісь загрози з кіберпростору, послуг інформаційних 

систем це визначення терміну дозволяє припустити наявність якихось загроз 

функціональності систем більш високого порядку, в які в якості складових 

входять зазначені інформаційні системи. Це положення має важливий 

методологічний зміст у розумінні місця і ролі проблеми кібербезпеки в 

контексті інших видів безпеки. 

У німецькій стратегії під кібербезпекою розуміється деяка сукупність 

необхідних і відповідних заходів, в результаті реалізації яких досягається 

мінімізація ризиків337. При цьому в стратегії стверджується, що кібербезпека 

повинна базуватися на комплексному підході. Це досить прагматична точка 

зору, яка дозволяє розробляти практичні кроки щодо забезпечення 

кібербезпеки, проте вона не надає достатніх методологічних підстав для 

проектування та оцінки систем, що забезпечують цю безпеку. Про це побічно 

                                           
336 Information systems defence and security: France’s strategy (French Network and Information Security 

Agency, 2011) 23. <http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-
securite-nationale_2013.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

337 Cyber Security Strategy for Germany (Federal Ministry of the Interior, Berlin, 2011) 15. 
<http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-
Themen/css_engl_download.pdf?__blob=publicationFile> дата звернення 5 червня 2018. 
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свідчить зміст 10-ти стратегічних напрямів у стратегії забезпечення 

кібербезпеки, оголошених федеральним урядом Німеччини338. 

У Канаді стверджують, що з метою забезпечення найсучаснішого 

використання кіберпростору, який є стратегічним активом, необхідно 

передбачати і протистояти виникаючим кіберзагрозам339. У канадській 

стратегії кібербезпеки не міститься чіткого визначення того, що являє собою 

кібербезпека. Згідно з цим документом під кібербезпекою можна розуміти 

захист киберсистем від шкідливого неправильного використання і від інших 

деструктивних атак. З іншого боку, надано достатньо докладне визначення 

кібератаки, а кібербезпека це засіб захисту від цих загроз. 

Кібератаки включають ненавмисні або несанкціоновані доступ, 

використання, маніпуляції, переривання або знищення (через електронні 

засоби) електронної інформації та / або електронної та фізичної 

інфраструктури, що використовується для обробки, зв'язку та / або баз 

даних340. При цьому рівень кібербезпеки визначається рівнем шкоди, яку 

може бути заподіяно при реалізації кібератаки. 

В цілому, канадська стратегія розглядає основний збиток від реалізації 

кіберзагроз як збиток, який можуть мати системи життєзабезпечення і 

підтримки діяльності всієї країни, бізнесу і окремого громадянина. 

Одна з останніх за часом національних стратегій кібербезпеки (Турецька 

Республіка) містить таке визначення: кібербезпека – захист інформаційних 

систем, що входять до складу кіберпростору, від нападів, забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка обробляється в 

цьому просторі, виявлення та протидія атакам і кіберінцідентам341. При 

                                           
338 ibid.   
339 Canada’s Cyber Security Strategy: For a stronger and more prosperous Canada (Her Majesty the Queen in 

Right of Canada, 2010) 14. <http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf> 
дата звернення 5 червня 2018. 

340 ibid. 
341 National Cyber Security Strategy and 2013-2014 Action Plan (Ministry of Transport, Maritime Affairs and 

Communications, Republic of Turkey, 2013) 47. < http://www.ccdcoe.org/strategies/TUR_CyberSecurity.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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цьому під кіберпростором розуміється середовище, що складається з 

інформаційних систем, розподілених по всьому світу, в тому числі мереж, що 

з'єднують ці системи. Національний кіберпростір визначається як простір, що 

складається з інформаційних систем суб'єктів, що перебувають під 

юрисдикцією Турецької Республіки. 

У Нідерландах також приділяють велику увагу наявності загроз 

інформаційній інфраструктурі в умовах широкого застосування цифрових 

(комп'ютерних) технологій. Національним координатором з питань безпеки 

та боротьби з тероризмом в 2013 році була опублікована Національна 

стратегія кібербезпеки. На думку авторів стратегії, кібербезпека – це 

сукупність зусиль щодо запобігання шкоди, яку може бути заподіяно в 

результаті збоїв в роботі ІКТ або неправильного їх використання, а також по 

відновленню ІКТ після реалізації цих загроз342. До збоїв стратегія відносить 

зниження надійності ІКТ, обмеження доступності та порушення 

конфіденційності та / або цілісності інформації, що зберігається в системах 

ІКТ. Таке визначення робить вельми складним вирішення проблеми 

визначення критеріїв забезпечення кібербезпеки. 

Однак в цій стратегії був зроблений досить важливий в методологічному 

аспекті висновок – кібербезпека може бути досягнута тільки в системній 

кореляції з вирішенням проблем захисту і забезпечення основних прав, 

цінностей і соціально-економічної вигоди членів соціуму. 

Метою політики кібербезпеки австралійського уряду є підтримка 

безпечної, стійкої і надійної роботи електронного операційного середовища, 

яке підтримує національну безпеку Австралії і максимізує переваги цифрової 

економіки343. В опублікованій у 2009 році Стратегії під кібербезпекою 

                                           
342 The National Cyber Security Strategy (NCSS). From awareness to capability (Ministry of Security and 

Justice, Holland, 2013) 33. <http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-
strategies-ncsss/NCSS2Engelseversie> дата звернення 5 червня 2018. 

343 Cyber security strategy (Australian Government, 2009) 30. 
<http://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/CyberSecurity/Documents/AG%20Cyber%20Security%20Strategy%
20-%20for%20website.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
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розуміється забезпечення доступності, цілісності і конфіденційності ІКТ 

Австралії, а також захист людей, особливо дітей, від впливу незаконного та 

образливого контенту, кіберзнущань, переслідувань і використання ІКТ з 

метою сексуальної експлуатації344. 

В українському Законі "Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України" запропоновано свій варіант визначення кібербезпеки, під якою 

розуміється захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у 

кіберпросторі345. При цьому в Законі: кіберпростір – середовище 

(віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення комунікацій 

та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування 

сумісних (з‘єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних 

комунікацій з використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних 

мереж передачі даних.  

Надані визначення мають дуже низький методологічний потенціал і не 

дозволяють конкретизувати ані особливості кібербезпеки, ані мети її 

забезпечення. Більш того, абсолютно необґрунтовано до проблем 

кібербезпеки віднесені проблеми функціонування інформаційних систем в 

загальному сенсі, в результаті чого до проблематики кібербезпеки формально 

можуть бути віднесені телебачення і радіо і, навіть, бібліотеки і архіви. 

З урахуванням того, що проблема кібербезпеки носить глобальний 

характер, вельми цікавою видається позиція міжнародних організацій. Так, 

Міжнародний союз телекомунікацій в своїй Рекомендації дає наступне 

                                           
344 ibid.  
345 ‗Про основні засади забезпечення кібербезпеки України‘ (Верховна Рада України, Закон, 2017) 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19> дата звернення 5 червня 2018. 
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визначення: кібербезпека – це набір засобів, стратегії, принципи 

забезпечення безпеки, гарантії безпеки, керівні принципи, підходи до 

управління ризиками, дії, професійна підготовка, практичний досвід, 

страхування і технології, які можуть бути використані для захисту 

кіберпростору, ресурсів організації і користувача346. При цьому ресурси 

організації і користувача включають підключенні комп'ютерні пристрої, 

персонал, інфраструктуру, програми, служби, системи телекомунікацій та 

всю сукупність переданої і / або збереженої інформації в кіберпросторі, а 

мета кібербезпеки полягає в спробі досягнення і збереження властивостей 

безпеки ресурсів організації або користувача, спрямованих проти 

відповідних загроз безпеки в кіберпросторі. Загальні завдання забезпечення 

безпеки включають таке: доступність; цілісність, яка може включати 

автентичність і безвідмовність; конфіденційність347. 

У Європейському Союзі в зв'язку з розумінням важливості проблеми 

кібербезпеки в 2004 році було створено Європейське агентство з мережевої 

та інформаційної безпеки348. У 2012 році це Агентство опублікувало огляд 

«Національні стратегії кібербезпеки. Практичний посібник з розвитку і 

виконання»349, в якому щодо визначення терміну «кібербезпека» сказано 

наступне: в національних стратегіях не існує ні загальноприйнятого, ні 

однозначного визначення кібербезпеки. 

У проекті Єврокомісії Регламенту по ENISA, «Агентству кібербезпеки 

ЄС» і скасування Регламенту (ЄС) 526/2013, а також сертифікації з 

кібербезпеки в області інформаційно-комунікаційних технологій («Закон про 

кібербезпеку») дається таке визначення: кібербезпека охоплює всі дії, 
                                           

346 Рекомендация МСЭ-Т X.1205. Обзор кибербезопасности (МСЭ Женева, 2009) 55.  
<http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9136&lang=ru> дата звернення 5 червня 2018. 

347 ibid. 
348 European Parliament and of the Council, ‗Establishing the European Network and Information Security 

Agency‘ (Regulation (EU) No 460/2004) <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:EN:HTML> дата звернення 5 червня 2018.   

349 National Cyber Security Strategies. Practical Guide on Development and Execution (ENISA, 2012) 38. 
<http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/national-cyber-
security-strategies-an-implementation-guide> дата звернення 5 червня 2018. 
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необхідні для захисту мережевих та інформаційних систем, їх користувачів і 

осіб, які мають відношення до цього, від кіберзагроз350, а кіберзагроза при 

цьому визначається як будь-яка потенційна обставина або подія, яка може 

негативно вплинути на мережеві та інформаційні системи, їх користувачів і 

осіб, які мають відношення до цього. У той же час, не дивлячись на широке 

використання терміну "кіберпростір" в спеціалізованих європейських 

документах нормативного його закріплення не спостерігається351 352 353. 

Таким чином, можна констатувати, що на рівні національних і 

міжнародних стратегічних документів визначення кібербезпеки значно 

різняться. А значить, розрізняються і підходи не тільки до змісту відповідних 

стратегій, але і до змісту планів дій із забезпечення кібербезпеки. Однак 

транскордонний характер цієї проблеми наполегливо диктує необхідність 

координації зусиль як на національному, так і на міжнародному рівні. Перш 

за все, мова йде про осмислення суті кіберзагроз, змісту робіт із забезпечення 

кібербезпеки, чіткого визначення цілей стратегії і власне визначення змісту 

самого терміну «кібербезпека». 

З урахуванням того, що термін «кібербезпека» набув широкого 

поширення не тільки в середовищі фахівців, але і в різних міжнародних і 

національних документах, пропонується не розгортати дискусію власне про 

назву самого терміну, незважаючи на те, що вона викликає обґрунтовані 

нарікання у багатьох фахівців. 

                                           
350 ‗Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU Cybersecurity 

Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology 
cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'')‘ (European Commission, 13/09/2017) 
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-477_en> дата звернення 5 червня 2018. 

 351 European Commission ‗Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 
Cyberspace‘ (JOIN(2013) 1 final - 7/2/2013) <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-
plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security> дата звернення 5 червня 2018. 

352 European Parliament resolution ‗Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 
Cyberspace‘ (2013/2606(RSP)) (European Parliament, 12 September 2013) <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0376&from=EN> дата звернення 5 червня 2018. 

353 European Parliament and of the Council ‗Directive concerning measures for a high common level of security 
of network and information systems across the Union‘ (EU) No 2016/1148) <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L1148> дата звернення 5 червня 2018. 
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 Деякі західні фахівці запевняють, що слово «сyber» пов'язане з 

використанням інформаційних технологій і комп'ютерів354. Цю ж точку зору 

поділяє й Д. В. Грибанов, який обґрунтовуючи необхідність застосування в 

правовій науці терміну «кібернетичний простір», розуміє під ним сукупність 

суспільних відносин, що виникають в процесі використання функціонуючої 

електронної комп'ютерної мережі, складаються з приводу інформації, що 

обробляється за допомогою ЕОМ, і послуг інформаційного характеру, які 

здійснюються за допомогою програм встановлених на ЕОМ і засобів зв'язку 

комп'ютерної мережі355. 

В цілому слід зазначити, що практично всі національні стратегії щодо 

забезпечення кібербезпеки і переважна більшість експертів пов'язують 

проблематику кібербезпеки саме з використанням в процесі людської 

діяльності комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж (до останніх 

відноситься і мережа Інтернет). 

Дійсно, саме з початку використання комп'ютерних технологій особливо 

в сукупності з телекомунікаційними мережами виникає особливий клас 

загроз інформаційній безпеці. Ситуація набуває ще більшого загострення 

разом з поширенням використання мережі Інтернет. Але широкі масштаби 

проблема кібербезпеки набула тоді, коли можлива шкода від реалізації загроз 

в сферах, де використовувалися комп'ютерні системи та телекомунікаційні 

мережі, стала досягати великих розмірів. Це пояснюється значним 

коефіцієнтом «корисної» дії при реалізації цих загроз тому, що ресурсів, 

необхідних для їх реалізації, потрібно набагато менше ніж можливий розмір 

збитків в результаті їх успішної реалізації. 

                                           
354 D Stubley, ‗What is Cyber Security?‘ (7 Elements, June 7, 2013) 

<http://www.7elements.co.uk/resources/blog/what-is-cyber-security/> дата звернення 5 червня 2018. 
355 Д Грибанов, ‗Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности 

информационных отношений‘ (Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. Наук, Уральская 
государственная юридическая академия 2003) 23.< http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=126348> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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Існує й інша точка зору, яку М.С. Соколов висловив так: використання 

термінів похідних від терміну «кібернетика», наприклад, таких як 

«кібернетична атака», «кібернетична безпека», «кіберпростір», «кіберсфера», 

«кіберзлочинність», «кібервійна», «кібероборона» є виправданим у випадку 

опису явищ або фактів, безпосередньо пов'язаних з системами і процесами 

управління356. 

Дійсно управління нерозривно пов'язане з інформаційними процесами 

як в процесі підготовки управлінських рішень, так і безпосередньо в процесі 

управління. Сучасні системи управління, особливо великими територіально-

розподіленими соціотехнічними системами (системи управління 

енергетичною інфраструктурою, повітряним і залізничним рухом, 

банківськими та фінансовими системами, великими промислово-

виробничими комплексами тощо) неможливо уявити без використання 

комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Тому розуміння 

кібербезпеки як проблеми пов'язаної з системами управління не суперечить 

тим поглядам, які висловлюють більшість експертів за умови того, що це 

буде розумітися як часткова проблема у всій проблематиці кібербезпеки. 

Таким чином, можна зробити перший висновок про те, що основною 

кваліфікуючою ознакою віднесення до проблематики кібербезпеки є 

обов'язкова умова використання комп'ютерних систем і телекомунікаційних 

мереж. 

Українські дослідники пропонують своє бачення терміну кібербезпеки. 

Так деякі з них вважають, що в контексті нормативно-правового розуміння 

національної та інформаційної безпеки кібербезпека може визначатися як 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

                                           
356 М Соколов, ‗Кибернетическая безопасность – понятие, значение и эволюция от военных основ к 

самостоятельному виду безопасности‘ (2012) 1 Военное право. 
<http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?j=4&id=0220913464&idfull=0421200099> дата звернення 5 червня 2018. 
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виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сфері функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем357. Цим визначенням автори пропонують 

вважати, що об'єкт загроз – це національні інтереси в сфері функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних систем. Але такий підхід суттєво звужує 

поле можливих життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави. Крім того, пропозиція використовувати в якості 

критерію захищеності життєво важливі інтереси людини і громадянина, 

суспільства і держави – критерій «стабільний розвиток суспільства» не 

створює умови для формування методологічної основи для оцінки рівня такої 

захищеності, оскільки важко дати кількісні оцінки «стабільного розвитку». 

В. Н. Фурашев визначає кібербезпеку як стан здатності людини, 

суспільства і держави щодо запобігання і уникнення спрямованого, в першу 

чергу – несвідомого, негативного впливу, інформації358. 

Методологічно важливим для визначення обсягу юрисдикції поняття 

кібербезпеки є знання об'єкта можливих загроз, а також видів і типів 

можливих збитків. Це знання і розуміння має високу практичну цінність, 

оскільки саме від цього залежить зміст стратегій кібербезпеки, охоплення 

об'єктів, що підпадають під заходи щодо забезпечення кібербезпеки, рівень і 

перелік органів, установ і фірм, склад і обсяги ресурсів, які повинні бути 

задіяні при забезпеченні кібербезпеки. 

Виходячи з цільового призначення систем, що містять в якості 

складових комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі, можна зробити 

висновок про те, що кіберзагрози в першу чергу спрямовані на порушення 

обігу інформації. При цьому мова може йти як про фундаментальні системні 

загрози, пов'язані з порушенням власне обороту інформації на будь-якому з 
                                           

357 С Мельник та ін., ‗До проблеми формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки‘ 
(Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матер. наук.-практ. конф., 22 
березня 2011, НА СБ України 2011) 43. 

358 В Фурашев, ‗Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, 
визначення, відмінності‘ (2012) 2 Інформація і право 162. 



259 

 

його етапів – створення, поширення, використання, зберігання та знищення 

інформації, так і про загрози, пов'язані з недостовірністю, несвоєчасністю і 

неповнотою інформації, що використовується. Крім того, до цього класу 

загроз слід віднести загрози, пов'язані з несанкціонованим використанням та 

поширенням інформації, порушенням її цілісності і конфіденційності. 

Отже, другий висновок полягає в тому, що проблематика кібербезпеки 

має відношення до обороту інформації, зокрема, до забезпечення суб'єктів 

інформаційних відносин достовірною, своєчасною та повною інформацією, а 

також до недопущення несанкціонованого використання і поширення 

інформації, порушення її цілісності та конфіденційності. 

Широке використання в останні роки комп'ютерних систем і 

телекомунікаційних мереж для створення і поширення інформації істотно 

підвищило ефективність цих процесів, а, отже, і ефективність 

інформаційного впливу. Однак поряд з позитивом, комп'ютерні системи та 

телекомунікаційні мережі також дозволили істотно підвищити ефективність 

негативного інформаційного впливу. Не вдаючись до детального аналізу 

видів і типів таких впливів, скажемо тільки, що левова частка з них пов'язана 

з використанням Інтернет-технологій. Тому протидія негативному 

інформаційному впливу іноді здійснюється не на контентному рівні, а на 

технологічному. В цьому випадку протидію може бути віднесено до заходів з 

кібербезпеки. 

В рамках цієї ситуації зробимо третій висновок, який полягає в тому, 

що з проблемою кібербезпеки пов'язана проблема нейтралізації негативних 

інформаційних впливів на технологічному рівні. 

Нерідкі випадки, коли функціонування соціальних і соціотехнічних 

систем повністю базується на використанні якихось технічних комплексів 

комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Особливо, це стає 

характерним для всіх випадків використання технологій ІР. Тому досягнення 

цілей функціонування цих соціальних і соціотехнічних систем залежить від 
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якості, надійності та стабільності роботи цих комплексів (систем і комплексів 

ІР). Або іншими словами, порушення функціонування комп'ютерних систем і 

телекомунікаційних мереж може призвести до погіршення або навіть 

зупинки соціальних і соціотехнічних систем, елементами яких вони є. А це 

означає, що такі комплекси (комп'ютерні системи та телекомунікаційні 

мережі) зобов'язані належним чином проектуватися, будуватися, здаватися в 

експлуатацію, експлуатуватися, супроводжуватися проектантами і 

виробниками тощо протягом всієї експлуатації. Недоліки в нормативно-

правовому та нормативно-технічному забезпеченні цих процесів, прорахунки 

в їх організації і реалізації, які можуть привести до порушення 

функціонування комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж в процесі 

їх експлуатації, становлять окрему групу кіберзагроз. 

Крім того, в умовах використання технологій ІР досить частою буде 

ситуація, при якій їх складові елементи будуть знаходиться на різних 

територіях і на значній відстані, важливим фактором є забезпечення 

оптимального проектування топології територіально-розподілених 

комп'ютерних систем і телекомунікаційних мереж з метою забезпечення їх 

інфраструктурної стійкості і достатності. Недотримання або невиконання 

вимог інфраструктурної стійкості і достатності територіально-розподілених 

комплексів і систем ІР може привести до погіршення або навіть зупинки 

соціальних і соціотехнічних систем, елементами яких вони є. 

Приходимо до четвертого висновку: серед проблем кібербезпеки є 

проблема забезпечення інфраструктурної безпеки соціальних і 

соціотехнічних систем, що використовують комплекси і системи ІР, або 

іншими словами, проблема, пов'язана з нанесенням можливого збитку через 

негативні наслідки використання інформаційних комп'ютерних технологій359. 

                                           
359 О Баранов, Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи (Видавничий дім "СофтПрес", 

2005) 316. 
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Деякі експерти при дослідженні об'єктів кібербезпеки не уникають 

спокуси перерахувати конкретні види або навіть типи технічних систем, що 

містять комп'ютерні та телекомунікаційні технології360. Але, це призводить 

до того, що в якості збитку розглядаються порушення функціонування тільки 

цих технічних систем. Насправді технічні системи є лише складовими 

елементами систем більш високого порядку – соціальних і соціотехнічних 

систем і призначені для забезпечення їх функціонування або діяльності. 

Прикладом можуть служити банківські автоматизовані системи «банк-банк» 

або «банк-клієнт», які являють собою сукупність комп'ютерних і 

телекомунікаційних технологій. Збої у функціонуванні цих автоматизованих 

систем призводять насамперед до порушення інформаційного обміну між 

банками і їх клієнтами, і, врешті-решт, до порушення грошового обороту. 

Наведений приклад, а також маса інших, свідчать про те, що всі можливі 

види і типи шкоди, які можуть мати місце в результаті порушення 

кібербезпеки зводяться до збитку, який несуть власне соціальні і 

соціотехнічні системи. Або для загального випадку можна стверджувати, що 

порушення кібербезпеки призводить до нанесення збитку життєво важливим 

інтересам людини, суспільства і держави. 

В тій чи іншій мірі, в тих чи інших формулюваннях такий підхід до 

оцінки збитку в останні роки знаходить відображення в деяких національних 

стратегіях кібербезпеки або в частині, де надається її обґрунтування, або в 

частині, в якій описуються напрями проведення заходів для забезпечення 

кібербезпеки. 

Таким чином, приходимо до п'ятого висновку: базова мета 

забезпечення кібербезпеки – це забезпечення стану захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави. 

                                           
360 В Шеломенцев, ‗Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її 

удосконалення‘ (2012) 1 Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) 312. 
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Кібербезпека не є річчю в собі, замкнутою лише на комп'ютерні системи 

та / або телекомунікаційні мережи. З системних позицій заходи щодо 

забезпечення кібербезпеки, перш за все, спрямовані на збереження якості 

функціонування соціальних і соціотехнічних систем, до складу яких входять 

відповідні системи і комплекси ІР. Тому основними критеріями ефективності 

заходів щодо забезпечення кібербезпеки повинні бути критерії, які базуються 

на оцінці якості функціонування соціальних і соціотехнічних систем. 

Наприклад, якщо реалізація кіберзагроз навіть призводить до порушення 

роботи комп'ютерних систем, але це майже не позначається на якості 

функціонування відповідної соціальної або социотехнічної системи, гострота 

проблеми забезпечення кібербезпеки різко падає. 

Отже, зміст шостого висновку – проблема оцінки стану кібербезпеки 

повинна, перш за все, розглядатися в нерозривному зв'язку з оцінкою 

можливих або завданих збитків соціальним або соціотехнічним системам, що 

містять технології ІР, як системам більш високого порядку. 

Похідним від цього останнього висновку є методологія визначення 

об'єктів критичної інфраструктури в контексті кібербезпеки. До об'єктів 

критичної інфраструктури в загальному випадку слід відносити ті 

інфраструктурні об'єкти, порушення функціонування яких призводить або 

може призвести до збитків для життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави. А для випадку кібербезпеки: об'єкти критичної 

інфраструктури – це інфраструктурні об'єкти, що мають в своєму складі 

комп'ютерні системи та / або телекомунікаційні мережі, зокрема, системи та 

комплекси ІР, порушення функціонування яких призводить або може 

призвести до збитків для життєво важливих інтересів людей, суспільства і 

держави. 
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Автором в своїй роботі361 було обґрунтовано дефініцію терміну 

«інформаційна безпека», яка знайшла в подальшому законодавче закріплення 

в Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007-2015 роки». Інформаційна безпека – стан захищеності 

життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому 

запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та 

невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний 

вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації362. 

На основі зіставлення результатів аналізу проблем визначення терміну 

«кібербезпека», отриманих вище, і законодавчого визначення терміну 

«інформаційна безпека» можемо зробити висновок про те, що кібербезпека 

це окремий випадок інформаційної безпеки, поява якої обумовлена 

використанням комп'ютерних систем і / або телекомунікаційних мереж. 

Отже, можемо дати наступне визначення: кібербезпека – інформаційна 

безпека в умовах використання комп'ютерних систем і / або 

телекомунікаційних мереж. 

Розгорнуте визначення буде таким: кібербезпека – це такий стан 

захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в 

умовах використання комп'ютерних систем і / або телекомунікаційних 

мереж, при якому мінімізується нанесення їм шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативного 

інформаційного впливу; негативних наслідків функціонування 

інформаційних технологій; несанкціонованого поширення, використання і 

порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

                                           
361 О Баранов, Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи (Видавничий дім "СофтПрес", 

2005) 316. 
362 Верховна Рада України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–

2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 12, 2007) 102. 
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Таким чином, підсумовуючи приходимо до наступних висновків. 

1. Надане визначення терміну «кібербезпека» засноване на 

діалектичному зв'язку категорій загального і одиничного в сфері 

інформаційної безпеки. Кібербезпеку пропонується розглядати як одиничне 

по відношенню до інформаційної безпеки, яка виступає в якості загального. 

2. Запропонований підхід дозволяє розглядати проблеми кібербезпеки з 

позицій напрацьованої в достатньому обсязі теоретичної і практичної бази 

інформаційної безпеки і створювати несуперечливі моделі правового 

регулювання в цих сферах, в тому числі, і в умовах використання технологій 

ІР. 

3. Запропоноване розуміння кібербезпеки дозволяє в подальшому 

досліджувати особливості правового регулювання її забезпечення при 

використанні систем і комплексів ІР. 

4. Проблеми правового регулювання забезпечення кібербезпеки 

доцільно починати вирішувати з міжнародно-правового рівня, враховуючи 

транснаціональний характер використання технологій IР. 

 

3.5. Інтелектуальна власність та авторське право 

Проблема правового захисту інтелектуальної власності (ІВ) 

ускладняється в умовах застосування технологій ІР. Незважаючи на те, що 

переважна більшість завдань по правовому захисту інтелектуальної власності 

в умовах ІР складуть сьогодні добре відомі завдання, з'являється ряд нових 

проблем, які потребують певного нового правового осмислення.  

В умовах ІР управління ІВ на етапах розробки виробів, їх виробництва і 

збуту вимагає особливої концентрації зусиль на корпоративному рівні, із 

залученням технічних і комерційних груп, документуванням кожного кроку, 

від зародження винаходу до формування власної ІВ компанії, від придбання 
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до вбудовування чужої ІВ363. Аналітики Parallel North IP вивчили 739 838 

патентних заявок, пов'язаних з розробкою пристроїв для інтернету речей, і 

склали рейтинг винахідників, які представили найбільшу кількість IoT-

концепцій з 1 141 956 розробників за останні 20 років364. 

Цей патентний бум веде до появи проблем відставання патентних 

відомств і появи так званих «заростів патентів», які перешкоджають їх 

проникненню на деякі ринки і таким чином перешкоджають інноваціям, тому 

Я. Харгрівс вважає, що міжнародне співробітництво є ключем до усунення 

відставанню і «заростей», можливо, шляхом скоординованого коригування 

структури винагороди для відсікання патентів з більш низькою споживчою 

вартістю365. 

Досить численна сукупність правовідносин у сфері ІР, присвячених 

захисту інтелектуальної власності та авторського права, зосереджена в сфері 

створення і використання програмного забезпечення (ПЗ), яке присутнє в 

кожній конкретній технології ІР. На думку П. Салліван заклопотаність при 

використанні сторонньої ІВ в складі власного ПЗ пов'язана, в першу чергу, з 

ймовірністю отримати разом з нею додаткову уразливість або приховані 

обходи захисту свого продукту366. Найбільш гострим і часто виникаючим 

практичним питанням є охорона і захист інтелектуальної власності на 

програму для ЕОМ в разі зміни «частини» її вихідного коду і створенні на цій 

основі нового програмного забезпечення367. 

                                           
363 Д Блайлер, Интеллектуальная собственность, чья она? (2013) 12 Сompass. 

<https://compassmag.3ds.com/ru/6/INDUSTRIYA/INTELLEKTUAL-NAYA-SOBSTVENNOST-CH-YA-ONA> 
дата звернення 5 червня 2018. 

364 ‗Internet of Things – Inventor Ranking 2017‘ (Parallel North IP, September 14, 2017) 
<http://parallelnorthip.com/archives/publications/1457> дата звернення 5 червня 2018. 

365 Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth (An Independent Report by Professor Ian 
Hargreaves, May 2011) 123. <https://www.gov.uk/government/publications/digital-opportunity-review-of-
intellectual-property-and-growth> дата звернення 5 червня 2018. 

366 Д Блайлер, Интеллектуальная собственность, чья она? (2013) 12 Сompass. 
<https://compassmag.3ds.com/ru/6/INDUSTRIYA/INTELLEKTUAL-NAYA-SOBSTVENNOST-CH-YA-ONA> 
дата звернення 5 червня 2018. 

367 E Tyagay, ‗Internet of Things (IOT) and Intellectual Property (IP) Protection: Challenges of the New Time‘ 
(2017) IPC Magazine 57. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952697> дата звернення 5 
червня 2018. 
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Передбачається, що кількість патентів в сфері ІР, як і раніше в сфері 

мобільного зв'язку і напівпровідникових технологій, буде великою, але не 

завжди високого рівня якості368. Як далі стверджує Е. Пул, очікується 

виникнення проблем в частині можливості оскарження патентоспроможності 

комп'ютерних програм, міжнародно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності та авторських прав на тривимірні зразки функціональних предметів 

одягу та взуття, що включають в себе технології ІР, віртуальних образів в 

комп'ютерних іграх, пристроїв, працюючих на основі технологій доповненої 

(AR) або віртуальної (VR) реальності та багато чого іншого. 

Крім того, передбачається, що проблеми з порушенням прав 

інтелектуальної власності, зокрема, патентних прав можуть бути 

унікальними в разі конвергенції декількох в корені відмінних технологій в 

одній системі або комплексі IoT369. Наприклад, коли будуть 

використовуватися нанотехнології та біотехнології. 

У сфері Інтернету речей матимуть місце причини, що породжують 

досить важливу правову проблему – проблему неоднозначності визначення 

правового режиму даних, що використовуються в технологіях ІР. 

Як ми раніше говорили, архітектура гіперсистеми ІР і її окремих частин 

буде самоконфігуруєма, адаптивна, гетерогенна, гібридна, багатозв‘язана, 

багатовимірна і багатофункціональна. Це відбувається через те, що 

технології ІР, можуть складатися з різноманітних наборів (складів) 

конкретних систем і комплексів IoT, необхідних для надання конкретної 

послуги або проведення конкретної роботи. У більшості випадків, цей набір 

конкретних систем і комплексів ІР може адаптивно змінюватися в порівнянні 

з початковим складом виходячи з мінливих обставин і цілей надання послуг 

або проведення робіт. Така зміна може відбуватися дуже динамічно і на 
                                           

368 Э Пул, ‗Умные аксессуары и охрана прав интеллектуальной собственности‘ (WIPO Magazine, Июнь, 
2014) <http://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2014/03/article_0002.html> дата звернення 5 червня 2018. 

369 C Anderson, T Brauer, ‗Key IP and Data Privacy Issues in the Internet of Things‘ 
<http://apps.americanbar.org/buslaw/committees/CL455000pub/newsletter/201601/fa_5.pdf> дата звернення 5 
червня 2018. 
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короткий час як за участю, так і без участі людини в ухваленні рішення щодо 

зміни складу конкретних систем і комплексів ІР. 

Переваги використання технологій ІР, крім усього іншого, базуються на 

принциповому використанні великої кількості різноманітних даних, 

отримання яких, з урахуванням вищесказаного, може бути організовано або 

від одного з наступних джерел, або від будь-якої їх сукупності: 

1) від власних датчиків (сенсорів); 

2) від чужих датчиків (сенсорів) (відомої або невідомої приналежності); 

3) з відкритих державних або приватних джерел даних (відкриті дані); 

4) з технічних пристроїв (відомої або невідомої приналежності), які 

експлуатуються в особистих або інших цілях, що не мають відношення до 

технологій ІР. 

При цьому необхідно враховувати специфіку можливого використання 

«чужих» даних. Ці дані можуть накопичуватися користувачем в своїх базах 

даних для подальшого періодичного аналізу та використання, а можуть бути 

використані на «льоту» без попереднього або подальшого збереження. 

Має бути уважно вивчено питання визначення власності на дані, в тому 

числі, і в частині інтелектуальної власності. 

Цікавим для правової науки є визначення правового режиму інформації, 

створеної за допомогою комп'ютерних програм зі штучним інтелектом в 

результаті обробки зібраних даних. При цьому виникає ряд правових 

проблем, які вимагають уважного вивчення. Наприклад, це може мати місце, 

коли загальний ШІ використовуючи ряд когнітивних функцій, які в ньому 

запрограмовані, в процесі досягнення комплексом ІР поставленої мети 

вирішує винахідницьке завдання і застосовує це рішення для надання 

послуги або проведення робіт в інтересах замовника. Або ШІ, наприклад, 

виконуючи поставлене завдання, в результаті аналізу масиву інформації 

розробляє сценарій зйомки науково-популярного відеоролика на задану тему. 
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 В останні роки 3D-принтери стають все більш популярними і 

доступними для приватних осіб і невеликих компаній. Традиційно 

виробництво зосереджене на фабриках і заводах з подальшим розподілом 

товарів в торгових точках, але тривимірний друк має потенціал для 

децентралізації виробництва товарів і його перенесення в звичайні будинки і 

офіси. Ось така децентралізація створює додаткові проблеми для 

забезпечення дотримання права інтелектуальної власності (ІВ). 

По-перше, загальне число виробників може бути збільшено, що робить 

більш складним виявлення і припинення незаконне виробництва товарів. По-

друге, буде важче визначити, хто виробляє товари, особливо якщо вони 

виготовляються в приватному будинку і продаються в Інтернеті. Хоча кожен 

продавець може реалізовувати відносно невелику кількість товару, але 

сумарний обсяг незаконно виробленого товару може наносити значну шкоду 

для власника інтелектуальних прав. 

З огляду на те, що цифрові файли, створені програмним забезпеченням 

3D Computer Aided Design (CAD), визначають і надають специфікації для 

окремих компонентів і збірок продукту (наприклад, геометричні розміри, 

допуски, матеріали на рівні компонентів, специфікації матеріалів на рівні 

збірки, інженерні конфігурації тощо), потенційні ризики втрати цінної за 

змістом ІВ, вочевидь, збільшуються370.  

Припускають, що файли для створення 3D-продуктів, швидше за все, 

будуть продаватися за допомогою Інтернет, при цьому вони будуть 

юридично надані третім особам в країнах, в яких власник прав не має 

патенту, що робить ще більш актуальною проблему захисту права ІВ. Таким 

чином, власники прав можуть спостерігати збільшення імпорту в країни, в 

яких вони мають патентний захист, на відміну від країн, в яких у них немає 

                                           
370 R Millien, C George, ‗Internet of Things: The Implications for IP Law Practice‘ (IPWatchdog, November 30, 

2016) <http://www.ipwatchdog.com/2016/11/30/iot-implications-ip-law-practice/id=75144/> дата звернення 5 
червня 2018. 
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патентного захисту. Підвищена конкуренція може ускладнити 

правовласникам повністю використовувати свої монопольні права371. 

Повинні бути чіткі рекомендації щодо особливостей правового 

регулювання захисту авторських прав внаслідок того, що територіальна 

(державна) юрисдикція законів про захист авторського права в поєднанні з 

екстериторіальним характером онлайн-платформ, на яких можуть 

розміщуватися інформаційні матеріали для організації 3D-друку, може 

привести до невизначеності та виникнення складних питань у 

майбутньому372. 

Має місце зміна умов при захисті ІВ відносно запасних частин. У ряді 

випадків виробники не вдавалися до патентування окремих комплектуючих 

деталей виходячи з технологічної неможливості їх виробництва поза 

спеціальним виробництвом. Але, останні приклади показують, що технології 

3D-друку дозволяють виготовляти подібні деталі без використання 

спеціалізованого заводського обладнання. 

У своїй роботі L. Caddy зазначає, посилаючись на рішення Палати 

лордів, що виробники 3D принтерів не можуть нести солідарну 

відповідальність зі споживачами за порушення останніми авторських прав в 

разі копіювання відомих творів або виробів373. 

Цілком ймовірно, правовласники повинні розуміти і передбачати 

еволюцію правового клімату, в тому числі переваги та обмеження захисту ІВ 

в умовах використання 3D-друку. Вдумливий аналіз цих проблем, 

                                           
371 J Brunner, C Allen, ‗Intellectual property rights and 3D printing: a threat or an opportunity?‘ (Carpmaels, 28 

Jul 2014) <https://www.carpmaels.com/intellectual-property-rights-and-3d-printing-a-threat-or-an-opportunity/> 
дата звернення 5 червня 2018. 

372 D Mendis, D Secchi, P Reeves, ‗A Legal and Empirical Study into the Intellectual Property Implications of 
3D Printing‘ (The Intellectual Property Office, March 2015) 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421222/A_Legal_and_Empirical_St
udy_into_the_Intellectual_Property_Implications_of_3D_Printing_-_Exec_Summary_-_Web.pdf> дата звернення 
5 червня 2018. 

373 L Caddy, ‗A 3D Printer‘s Guide to Intellectual Property Rights‘ (Taylor Wessing, April 2013) <https://united-
kingdom.taylorwessing.com/download/article_3d_printer_guide.html#.WbpPR7LXaUk> дата звернення 5 червня 
2018. 
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включаючи реалістичні прогнози витрат, може виявитися неоціненним при 

удосконаленні національних законодавств374. 

Також необхідно вжити заходів щодо важливого проектного сектора – 

найбільшого джерела нематеріальних інвестицій в економіку. Розробники 

вважають, що «клаптеві» закони, що регулюють право інтелектуальної 

власності, ставлять їх у невигідне становище порівняно з секторами, 

повністю охопленими законом про авторське право. З появою виробництва за 

допомогою 3D-друку виникають нові технологічні проблеми, які свідчать 

про необхідність ретельної переоцінки ІВ і проектування375. Особливу увагу 

слід звернути на забезпечення безпеки використання 3D-принтерів, яке 

виключало б незаконне перехоплення і наступне неправомірне використання 

файлів, призначених для друку. 

Таким чином, навіть чекаючи, що більшість сучасних правових проблем 

захисту інтелектуальної власного і авторського права будуть актуальні і для 

сфери використання технологій ІР, слід припустити, що буде  необхідним 

проведення правових досліджень в наступних напрямах. 

1. Вивчення можливих правових механізмів та інших способів 

зменшення допуску до процедури оцінки на предмет надання можливого 

правового захисту пропозицій з низькою економічною або споживною 

вартістю. 

2. Розробка теоретико-методологічних основ визначення об'єкта 

правового захисту в разі: 

– динамічної зміни обсягу, складу і структури програмного 

забезпечення ІР та яке формується ситуаційно з сукупності окремих 

самостійних програмних продуктів різного призначення і різних виробників, 

іноді заздалегідь невідомих; 
                                           

374 B Vogel, ‗Intellectual Property and Additive Manufacturing‘ (2016) 17 Minn. J.L. Sci. & Tech. 881. 
<http://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol17/iss2/8/> дата звернення 5 червня 2018. 

375 Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth (An Independent Report by Professor Ian 
Hargreaves May 2011) 123. <https://www.gov.uk/government/publications/digital-opportunity-review-of-
intellectual-property-and-growth> дата звернення 5 червня 2018. 
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– динамічного формування в режимі реального часу обсягу, складу і 

структури комплексів ІР з ієрархічної сукупності комплексів і систем ІР 

різного призначення і різних виробників у відповідності до цілей 

функціонування, які змінюються; 

– використання гібридних систем і комплексів ІР, створених на основі 

використання різних за своєю природою технологій; 

3. Теоретико-правове обґрунтування визначення в якості суб'єкта права 

на інтелектуальну власність або суб'єкта авторського права на інформаційний 

продукт, створений програмою зі штучним інтелектом: 

– автора модуля (комп'ютерної програми) зі штучним інтелектом або 

його власника; 

– автора комп'ютерної програми, в яку вбудований модуль зі штучним 

інтелектом, або її власника; 

– автора системи або комплексу ІР, що включають програми зі 

штучним інтелектом, або їх власника, або того, хто їх експлуатує. 

4. Розробка правових механізмів обліку прав і інтересів суб'єктів права 

на об'єкт інтелектуальної власності або авторського права, яке ситуаційно 

протягом короткого проміжку часу використовується при наданні послуг або 

проведення робіт на основі технологій ІР. 

5. Дослідження теоретико-правових засад визначення правого статусу 

інформації (даних) і правового режиму можливого її використання, що 

генерується датчиками або технічними пристроями третіх осіб. 

6. Створення правових основ і правових механізмів фіксації юридичного 

факту ситуаційного або епізодичного використання об'єктів інтелектуальної 

власності або авторського права в процесі надання послуг або проведення 

робіт за допомогою технологій ІР. 

7. Розробка правових основ і правових механізмів використання 

технологій 3D-друку з метою захисту прав інтелектуальної власності та 

авторських прав в умовах використання технологій ІР. 
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3.6. Інтернет речей і юридична відповідальність 

Як правило, при появі та широкому поширенні якихось нових 

технологій або пристроїв крім позитивних оцінок виникають і песимістичні 

очікування. Як крайній прояв песимізму – це очікування загроз, шкоди і 

збитків, які можуть бути нанесені застосуванням нових технологій всьому 

суспільству в цілому або окремій людині. Природним наслідком цього є 

виникнення дискусій з приводу «хто винен?» та «хто відшкодує збитки?». 

Треба сказати, що у випадку з Інтернетом речей очікування скептиків 

більш ніж виправдані. Численні приклади реального впровадження 

технологій ІР, що мають в своєму складі рухомі об'єкти, об'єкти, які 

вчиняють фізичні маніпуляції з предметами, інвазивні медичні пристрої або 

які входять до складу техногенно небезпечних технічних систем, дають 

підстави для припущень про можливість певної ймовірності настання 

негативних наслідків їх функціонування в силу низки причин. 

Особливо напружені дискусії виникають при обговоренні проблем 

відповідальності в разі автономних систем, наприклад, робомобілів, дронів і 

інших, до складу яких входить ШІ. Тобто таких систем, які мають функцію 

самостійного аналізу даних, визначення мети своїх дій і автономного 

управління цими діями. 

Історично, обговорення проблем відповідальності в сфері використання 

технологій ІР почали технічні фахівці і почали дискусію з обговорення 

етичних проблем. В якійсь мірі це пояснюється припущенням про те, що 

якщо передбачити певні обмеження або умови в програмному забезпеченні 

ШІ, то це допоможе виключити випадки нанесення шкоди людині. В якійсь 

мірі – це вірно, але в разі масового застосування технологій ІР, доцільно 

покладатися на випробуваний століттями загальновизнаний спосіб – правове 

регулювання. 
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Найбільш обговорювані теми, пов'язані з відповідальністю – це 

несанкціоноване використання персональних даних, дорожньо-транспортні 

пригоди з робомобілями і застосування технологій ІР в медичній практиці. 

У статті Т. Армердінг відзначається, що одна з основних проблем, 

пов'язаних з юридичною відповідальністю, – це те, що називається 

«гібридним пристроєм» – коли спільно працюють півдюжини різних 

пристроїв, раніше окремо не призначених для використання у технологіях ІР, 

але такі, які утворюють таку технологію зараз376. І в цій новій сукупності 

пристроїв гостро постає питання захисту персональних даних. Задається 

питання, яке як здається має юридичне значення: саме який з цих пристрів 

сприяв несанкціонованому використанню персональних даних? 

Відзначається, що однією з областей, на яку буде здійснено вплив, є 

визначення відповідальність за продукцію тому, що поява смарт-пристроїв 

буде мати далекосяжні наслідки для сервісних компаній, страховиків і, 

звичайно ж, для споживачів. Федеральна торгова комісія США (FTC) 

опублікувала звіт в січні 2015 року, в якому висвітлюються і прогнозуються 

саме ці проблеми, а саме проблеми безпеки для споживачів, які 

використовують пристрої IoT, такі як: можливість несанкціонованого 

доступу і неправильного використання персональної ідентифікації, 

полегшення атак на інші системи і створення ризиків для безпеки. Було 

відзначено, що, хоча ці ризики існують на традиційних комп'ютерах і 

комп'ютерних мережах, вони підвищуються в IoT377. 

                                           
376 T Armerding, ‗The IoT liability jumble‘ (CSO provides news, Mar 2, 2016) 

<https://www.csoonline.com/article/3040472/internet-of-things/the-iot-liability-jumble.html> дата звернення 5 
червня 2018. 

377 H O'Brien, ‗The Internet of Things: The Inevitable Collision with Product Liability‘ (Wilson Elser, February 
2, 2015) <https://www.productliabilityadvocate.com/2015/02/the-internet-of-things-the-inevitable-collision-with-
product-liability/> дата звернення 5 червня 2018. 
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Гіпотетично, але з високою ймовірністю, можна припустити існування, 

наприклад, таких трьох областей уразливості для споживачів і 

підприємств378: 

– несправність продукту IoT через збій програмного забезпечення, який 

може призвести до фізичного пошкодження майна або до тілесних 

ушкоджень (наприклад, відмова функції контролю температури системи 

опалення в холодну погоду може призвести до її аварії); 

– зміна параметрів в результаті здійснення кібератаки; 

– зловмисне викрадення персональних даних з пристроїв IoT. 

Далі М. О. Брайн закономірно формулює наступні питання. У кожній з 

цих гіпотетичних ситуацій можна запитати: «Хто буде грати роль в розподілі 

провини і хто буде нести фінансові ризики?» Яку роль при цьому 

відіграватиме споживач? Споживач стане суб‘єктом розподілу недоліків, 

якщо виявиться, що він не зміг оновити програмне забезпечення безпеки або 

використовував легко зламані паролі або завантажив шкідливе ПЗ з 

незахищених сайтів?  

Справедливо зазначаючи, що оскільки автономні системи замінюють 

деякі види діяльності людини, Ф. Берман379 підкреслює, що ми стикаємося з 

проблемою того, коли і як ці системи повинні бути впроваджені, і хто несе 

відповідальність і відповідає за їхню поведінку. Коли «розумна» система 

виходить з ладу, зламується або діє з негативними або ненавмисними 

наслідками, хто підзвітний, як і кому? Характерним прикладом при цьому є 

автономні транспортні засоби, які приймають багато рішень без «людини в 

циклі». На думку Ф. Бермана в даний час ми очікуємо, що автомобільні 

компанії будуть відповідальні, якщо автомобільні системи, такі як 

антиблокувальні гальма, відмовлять. Коли автомобілі стають автономними, 

                                           
378 inid. 
379 F Berman, V Cerf, ‗Social and Ethical Behavior in the Internet of Things‘ (2017)  Vol. 60 2 Communications 

of the ACM 6. <https://cacm.acm.org/magazines/2017/2/212443-social-and-ethical-behavior-in-the-internet-of-
things/fulltext> дата звернення 5 червня 2018. 

https://cacm.acm.org/magazines/2017/2/212443-social-and-ethical-behavior-in-the-internet-of-things/fulltext
https://cacm.acm.org/magazines/2017/2/212443-social-and-ethical-behavior-in-the-internet-of-things/fulltext
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хто повинен відповідати за нещасні випадки? Оскільки автономні системи 

приймають все більше рішень, які раніше приймали люди, все важче буде 

створити основу для відповідальності та підзвітності. 

Але деякі проблеми вже вирішуються в проектах законодавства. Так, 12 

травня 2017 року Верхньою палатою німецького Парламенту (Бундесратом) 

було ухвалено законопроект про внесення змін до Закону про дорожній рух, 

які обумовлені появою на ринку найближчим часом автомобілів 3-го рівня 

автоматизації за класифікацією Товариства автомобільних інженерів 

(SAE)380. При цьому рівні автоматизації система вже дозволяє в деяких 

сценаріях, наприклад, на автобані, вести автомобіль автономно. 

Законопроект передбачає в автономних автомобілях (робомобіль - авт.) 

Можливість перехоплення керування водієм, що власне і забезпечує у разі 

виникнення небезпеки виконання водієм обов'язків брати керування на себе. 

Отже, відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам транспортним 

засобом, покладається на його власника (незалежно від провини останнього). 

Якщо ж заподіяння шкоди відбувається при залученні функції високо- або 

повністю автоматизованого водіння, то межа компенсації за завдану шкоду 

збільшується в 2 рази, до 10 млн. євро і 2 млн. євро відповідно. При цьому, 

якщо буде встановлено, що подія сталася саме через недоліки системи 

управління, власник або водій зможе пред'явити регресні вимоги до 

виробника такої системи, як це має місце і зараз при встановленні інших 

виробничих дефектів381. 

Ці та інші сценарії призводять до появи різних питань. Якщо який-

небудь з цих сценаріїв призведе до нанесення шкоди, чи впораються з 

ситуацією існуючі закони щодо притягнення до відповідальності і чи 

роз'яснюють вони юридичну відповідальність відповідних сторін? Чи слід 

                                           
380 А Тюльканов, ‗Германия легализует автоматизированный автотранспорт‘ (Zakon, 16.05.2017) 

<https://zakon.ru/blog/2017/5/16/germaniya_legalizuet_avtomatizirovannyj_avtotransport> дата звернення 5 
червня 2018. 

381 ibid. 
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переглянути закони про притягнення до відповідальності з точки зору 

«розумних» IoT-пристроїв, які навчаються від оточення і з часом 

модифікують самі себе? Якщо автономні системи навчаються в результаті 

дій кінцевого користувача, а не власних внутрішніх алгоритмів, що станеться 

в разі помилки користувача? Чи повинні IoT-пристрої бути досить 

«розумними», щоб виконувати інструкції типу «роби, що я говорю»? Якою 

мірою дія існуючих законів щодо притягнення до відповідальності при 

використанні традиційних продуктів поширюється на продукцію, 

підключену до Інтернету? Які заходи мають бути вжиті нашим 

співтовариством, щоб інформувати законодавців, аби уникнути прийняття 

ними невірних рішень на основі маси недостовірної інформації та 

корисливих рекомендацій, які вони отримують? І що ми можемо зробити, 

щоб інформувати користувачів і покупців пристроїв для досягнення 

розуміння ними всіх факторів, пов'язаних з їх використанням?382 

 

 

3.7. Правові проблеми використання технологій Інтернету речей в 

транспорті 

Транспорт це один із сучасних широко поширених засобів комунікації, 

що дозволяє переміщати на відстані людей, товари, вироби, машини, 

спеціальні технічні засоби та інші вантажі. Крім того, транспортні засоби 

використовуються для проведення низки робіт за допомогою систем, які  

знаходяться на борту, вимірювання, спостереження, фіксації (фото, відео, 

акустичної, радіолокаційної, оптичної, інфрачервоної тощо), поливу, 

очищення, буріння, посадки, прибирання, лову і багатьох і багатьох інших. 

                                           
382 К Роуз, С Элдридж, Л Чапин, Интернет вещей: краткий обзор’ Вопросы и проблемы использования 

сети Интернет в более глобальном масштабе (The Internet Society (ISOC) 2015) 75. 
<https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2015/10/report-InternetOfThings-20151221-ru.pdf> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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Поняття транспорт традиційно охоплює автомобільний, залізничний, 

авіаційний, морський та річковий, космічний види транспорту. 

В умовах проведення робіт або надання послуг за допомогою технологій 

ІР транспортні засоби матимуть таке ж важливе значення, яке вони мають в 

сучасній економіці. Тому всі відомі транспортні засоби повинні мати 

функціональну можливість працювати без участі людини відповідно до 

даних одержуваних від певних складових інфраструктури, систем і 

комплексів ІР. 

 

3.7.1. Робомобілі 

Незважаючи на те, що в передових країнах існує консенсус в розумінні 

того, що повністю автоматичні транспортні засоби мають найбільшу 

перспективу, оскільки вони створюють абсолютно нові можливості в 

послугах мобільності, додатках і бізнес-моделях, існують значні розбіжності 

в таких питаннях, як стандартизація та функціональна сумісність, в 

локалізації інших проблем383. 

Серед найважливіших проблем, які потребують свого вирішення як на 

національному, так і на міжнародному рівні, звичайно, це проблема 

правового регулювання всього комплексу суспільних відносин, пов'язаних з 

автоматичними транспортними засобами. 

Відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух (далі - Конвенція) 

кожний транспортний засіб або складу транспортних засобів, які знаходяться 

в русі, повинен мати водія384, який має володіти необхідними фізичними і 

психічними якостями, знаннями та навичками потрібними для керування 

транспортним засобом, а його фізичний і розумовий стан повинен дозволяти 

йому керувати транспортним засобом. 
                                           

383 G Topham, ‗Volvo to test self-driving cars on London's roads next year‘ (The guardian, 27 April 2016)  
<https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/27/volvo-test-self-driving-cars-london-2017> дата звернення 
5 червня 2018.  

384 Convention on Road Traffic (Done at Vienna on 8 November 1968) (GAR, 21 May 2018) 
<https://globalautoregs.com/rules/157-1968-vienna-convention-on-road-traffic> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/27/volvo-test-self-driving-cars-london-2017
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Конвенція відносить до автомобілів механічний транспортний засіб, що 

використовується зазвичай для перевезення по дорогах людей або вантажів, 

або для буксирування дорогами транспортних засобів, що використовуються 

для перевезення людей або вантажів. Такий автомобіль повинен мати крім 

усього іншого міцний рульовий пристрій. 

Таким чином, вимоги Конвенції щодо наявності водія і рульового колеса 

є основними правовими перешкодами на шляху широкого використання 

автоматичних керованих автомобілів (робомобілів) в міжнародному 

дорожньому русі. 

Однак, Конвенція допускає, що на своїй території держави, які її 

підписали, можуть допускати відступи від її положень щодо385: 

– транспортних засобів, призначених для експериментів з метою 

застосування досягнень техніки і підвищення безпеки; 

– транспортних засобів особливої форми або особливого типу, або 

транспортних засобів, що використовуються для спеціальних цілей в 

особливих умовах. 

Крім того, поправка до Конвенції ООН про дорожній рух, яка набрала 

чинності 23 березня 2016 року, дозволяє використовувати транспортний 

засіб, що має функції автоматичного управління за умови, що ці автоматичні 

функції системи можуть бути відключені водієм386. 

Саме, ці відступи від положень Конвенції і нова поправка дозволили 

багатьом країнам легально дозволити дослідну експлуатацію робомобілів на 

своїх територіях. 

У найбільш вигідній позиції щодо цих обмежень впровадження 

робомобілів знаходиться Великобританія і Китай, які не ратифікували 

Конвенцію. 

                                           
385 ibid. 
386 Autonomous and connected vehicles: navigating the legal issues (ALLEN & OVERY 2017) 22. 

<http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Autonomous-connected-vehicles-navigating-the-legal-
issues.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 
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Різні держави по-різному підходять до вирішення правових проблем, 

пов'язаних з впровадженням використанням та експлуатацією автоматичних 

транспортних засобів. 

Німеччина. Згідно з новим законом, який було прийнято в літку 2017 

року, будь-яка форма автоматичного водіння буде в принципі дозволена при 

використанні за умови наявності ліцензованого водія за кермом, який зможе 

взяти на себе керування транспортним засобом, коли це необхідно387. При 

цьому, звичайно, у робомобілі повинні бути рульове колесо і педалі. 

Вимога в законі Німеччини про обов'язковість наявності гібридного 

способу управління автомобілем (автоматичного і ручного) очевидно 

продиктовано міркуваннями безпеки, особливо значущими в початковий 

період впровадження автоматичних транспортних засобів. 

Однак, аналіз, проведений експертами, показує, що388: 

а) існує безліч можливих критичних ситуацій, коли передача від системи 

автоматичного керування транспортним засобом до водія не може бути 

виконана досить швидко, щоб уникнути катастрофічних наслідків; 

б) існує багато ситуацій, коли водій в режимі спостереження не може 

досить швидко виявити брак можливості або неправильну поведінку 

програмного забезпечення для автоматизації водіння. 

Нечисленні аварії, що мали місце при випробуваннях різних 

робомобілів, свідчать про це389. 

Англія. У 2016 році в промові Королеви Англії було акцентовано увагу 

на необхідності розробки нового та оновленого законодавства про 

транспортні засоби для підтримки впровадження безпілотних автомобілів в 

                                           
 387 Deutscher Bundestag ‗Achtes Gesetz zur Дnderung des StraЯenverkehrsgesetzes‘,   Inkrafttreten: 21.06.2017 

<http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/795/79579.html> дата звернення 5 червня 2018. 
388 A Hars, ‗Fatal Tesla accident exposes fundamental flaws in the levels of driving automation framework‘ 

(Driverless car market watch, July 11, 2016) <http://www.driverless-future.com/?cat=9> дата звернення 5 червня 
2018. 

389 ibid. 
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найближчі роки390. А. Харс (Alexander Hars), повідомляє, що законопроект, 

який підготував уряд Великобританії, передбачає формування правових 

механізмів для швидкого і легкого доступу до компенсації жертвам 

дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Крім того, в ньому зроблена спроба 

визначити юридичну відповідальність суб'єктів за будь-які збитки, які 

можуть мати місце в процесі експлуатації робомобілей. 

Євросоюз. В Євросоюзі давно приділяється увага законодавчому 

забезпеченню використанню автономно керованих транспортних засобів. Так 

в квітні 2016 року, міністри транспорту Європейського союзу погодилися 

підтримати низку заходів по створенню нормативного середовища до 2019 

року, яке б сприяло роботі автономних автомобілів ЄС391. Наприклад, мова 

йшла про принципово узгоджені підходи щодо створення загальної системи 

зв'язку, що дозволяє робомобілям спілкуватися один з одним і створенню 

необхідної для цього інфраструктури. 

США. У двадцять одному штаті Америки прийняте законодавство, що 

стосується автономних транспортних засобів. Національна адміністрація з 

безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті (National Highway and 

Transportation Safety Administration, NHTSA) 20 вересня 2017 року 

опублікувала оновлені рекомендації щодо безпечного розвитку високо 

автономних транспортних засобів (highly autonomousvehicles, HAVs). 

Оновлення політики узагальнено в чотирьох частинах: керівні принципи 

ефективності транспортних засобів, типова державна політика, діючі 

нормативні інструменти NHTSA і можливі нові регулюючі дії392. 

                                           
390 M Brian, ‗UK government finally draws up laws for autonomous cars‘ (Engadget, 02.23.17) 

<https://www.engadget.com/2017/02/23/uk-government-vehicle-technology-aviation-bill/> дата звернення 5 
червня 2018. 

391 Autonomous and connected vehicles: navigating the legal issues (ALLEN & OVERY 2017) 22. 
<http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Autonomous-connected-vehicles-navigating-the-legal-
issues.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 

392 ‗Autonomous vehicles. Self-driving vehicles enacted legislation‘ (NCSL, 5/21/2018) 
<http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx> 
дата звернення 5 червня 2018. 
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У вересні 2017 Палата представників США прийняла законопроект, який 

дозволяє прискорити впровадження технологій робомобіля і направила його 

в Сенат, головною метою якого є створення федеральних рамок для 

регулювання застосування автономних транспортних засобів. 

У ряді робіт висвітлюються стан правових проблем, які мають місце і 

будуть мати місце у процесі впровадження і експлуатації автономних 

транспортних засобів393. 

Наприклад, в роботі визначено шість найбільших юридичних проблем в 

цій сфері. Такими проблемами є: регулювання, відповідальність, великі дані і 

аналітика даних, кібербезпека, співпраця і партнерство, а також регулювання 

суспільних відносин, обумовлених сприйняттям автомобілів як соціально-

мережевих пристроїв394. 

Спеціалісти юридичної фірми Miller Canfield (США) вважають, що, в 

першу чергу, треба приділяти увагу правовому регулюванню в таких 

напрямках: дотримання федеральних стандартів безпеки автомобілів, 

забезпечення конфіденційності даних і володінню даними, програмного 

забезпечення, захисту права на інтелектуальну власність і ліцензування 

програмного забезпечення, відповідальність виробника, інфраструктура 

державного сектора, кібербезпека395. Результати досліджень авторів звіту до 

законодавчого органу штату Юта «Кращі практики регулювання автономних 

транспортних засобів на автомагістралях Юти» практично збігаються з 

висновками більшості юристів, що працюють в цій галузі396. 

                                           
393 S O'Kane, ‗The US is speeding toward its first national law for self-driving cars‘ (The Verge, Sep 6, 2017) 

<https://www.theverge.com/2017/9/6/16259170/self-drive-act-autonomous-cars-legislation> дата звернення 5 
червня 2018. 

394 Autonomous and connected vehicles: navigating the legal issues (ALLEN & OVERY 2017) 22. 
<http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Autonomous-connected-vehicles-navigating-the-legal-
issues.aspx> дата звернення 5 червня 2018. 

395 ‗Automated and Connected Vehicles‘ (Miller Canfield) <https://www.millercanfield.com/services-
Autonomous-and-Connected-Vehicles.html> дата звернення 5 червня 2018. 

396 ‗Best Practices for Regulation of Autonomous Vehicles on Utah Highways‘ (Pinsent Masons, 2017) 
<https://www.pinsentmasons.com/en/media/publications/connected-and-autonomous-vehicles-the-emerging-legal-
challenges-2017-edition/> дата звернення 5 червня 2018. 
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Викладемо короткий зміст найбільш обговорюваних правових проблем, 

пов'язаних з робомобілями397. 

Ліцензування користування робомобілями. Традиційно водіям 

автомобілів необхідно мати юридично значиму ліцензію на право водіння 

автомобілем, причому, з урахуванням класу транспортного засобу. Потрібна 

особлива увага створенню правових механізмів допуску (ліцензування) 

робомобілів для руху по дорогах загального користування398. Необхідність 

такої особливої уваги диктується двома факторами: безпекою і необхідністю 

заохочення інвестицій. 

Навчання
399

. Традиційні водії обов'язково навчаються правилам водіння 

автомобілів з подальшою здачею іспиту на право водіння ними. Яким чином 

юридичне зобов'язання знання і виконання правил дорожнього водіння має 

бути реалізовано у випадку робомобілей? Є необхідною правова 

регламентація перевірки системи автоматичного управління автомобілем на 

відповідність дотриманням вимог правил дорожнього руху. 

Відповідальність
400

 
401

 
402

. Основні правові проблеми: 

1. Оповіщення споживачів про ризики, пов'язані з використанням 

робомобілей, і про відповідальність за порушення вимог з експлуатації. 

2. Визначення суб'єкта, який несе відповідальність за технічну 

справність робомобіля. 

                                           
397 C Doctorow, ―The problem with self-driving cars: who controls the code?‖ (Guardian News, 23 December 

2015) <https://www.theguardian.com/technology/2015/dec/23/the-problem-with-self-driving-cars-who-controls-the-
code> дата звернення 5 червня 2018. 

398 R Holeywell, ‗6 Questions States Need to Ask About Self-Driving Cars‘ (GOVERNING, August 13, 2013) 

<http://www.governing.com/blogs/fedwatch/gov-six-questions-that-need-to-be-answered-about-self-driving-

cars.html> дата звернення 5 червня 2018. 
399 ibid. 
400 E Wright, ‗The legal challenges for autonomous vehicles‘ (betanews, August. 2016) 

<https://betanews.com/2016/10/21/legal-challenges-self-driving-cars/> дата звернення 5 червня 2018. 
401 R Holeywell, August 13, 2013. ‗6 Questions States Need to Ask About Self-Driving Cars‘ (GOVERNING, 

August 13, 2013) <http://www.governing.com/blogs/fedwatch/gov-six-questions-that-need-to-be-answered-about-
self-driving-cars.html> дата звернення 5 червня 2018. 

402 C Hetzner, ‗German industry welcomes self-driving vehicles law‘ (Automotive News, May 15, 2017) 
<http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-welcomes-self-driving-vehicles-
law> дата звернення 5 червня 2018.  

file://Oksanabuh/obmen/@@@%20%20В%20ПЕЧАТЬ%20@@@/WINDOWS/Automotive%20News,
http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-welcomes-self-driving-vehicles-law
http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-welcomes-self-driving-vehicles-law
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3. Визначення суб'єкта, який несе юридичну відповідальність за ДТП. 

 Для визначення суб'єкта, який несе юридичну відповідальність за ДТП 

необхідно дати юридичне визначення водія для робомобіля – це або 

експлуатуюча організація, або власник робомобіля, або автовиробник, або 

виробник автоматичної системи керування автомобілем. 

Необхідно встановити правове зобов'язання наявності у робомобіля з 

гібридною формою управління захищеного від несанкціонованих змін 

журналу дій (протоколу дій). 

4. Визначення суб'єктів, відповідальних за правильне функціонування 

систем автоматичного управління робомобілем, в тому числі, програмного 

забезпечення. 

5. Визначення суб'єктів, відповідальних за порушення роботи 

програмного забезпечення систем автоматичного управління робомобілем в 

результаті кібератаки. 

Дорожня інфраструктура. Сучасна дорожня інфраструктура 

орієнтована на водія людину, на його зір і особливості сприйняття. Це 

змушує розробників систем автоматичного керування транспортними 

засобами оснащувати робомобілі складними системами розпізнавання 

образів, які мають природні обмеження в швидкості впізнавання показань 

світлофорів, тих чи інших дорожніх знаків або елементів дорожньої розмітки. 

Використання додатково інших методів формування і розпізнавання об'єктів 

дорожньої інфраструктури, наприклад, методу радіочастотної ідентифікації, 

дозволило б істотно підвищити безпеку функціонування робомобілей. 

Правові проблеми: 

– необхідна розробка як на національному, так і на міжнародному рівні 

законодавчих положень у сфері організації дорожнього руху в частині 

обов'язкового оснащення дорожньої інфраструктури елементами, які 

сприяють більш ефективної і безпечної експлуатації робомобілей. 
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Обов'язкові вимоги. Необхідно розробити правові механізми для 

формування вимог і контролю їх виконання: 

– наявності резервної архітектури для функціональних систем, що 

впливають на безпеку руху автомобіля403; 

– наявності «чорного ящика» для об'єктивного контролю і фіксації всіх 

дій як системи автоматичного управління робомобілем, так і водія при 

наявності гібридного способу управління. 

Програмне забезпечення. Розробка правових механізмів: 

– верифікації програмного забезпечення, що працює в робомобілі, на 

цілісність, приналежність конкретному виробникові, заявлену 

функціональність тощо. 

– постпродажного регулювання оновлень програмного забезпечення; 

– забезпечення обов'язковості наявності систем захисту, відповідно до 

вимог кібербезпеки, зокрема, захист від несанкціонованої зміни програмного 

забезпечення. 

Захист даних
404

. Автономні транспортні засоби збирають 

найрізноманітнішу інформацію, таку як ідентифікатор водія, початкову і 

кінцеву точки маршруту і сам маршрут подорожі, час і дату поїздки, 

швидкість, а також дані про інших учасників дорожнього руху. Ці 

транспортні засоби також будуть обмінюватися даними один з одним. 

Правові проблеми – це визначення: 

– власника або розпорядника персональних даних, власника або 

користувача послугами автоматичних транспортних засобів як суб'єктів 

відповідних правовідносин; 

– правових механізмів захисту персональних даних від 

несанкціонованого використання; 

                                           
403 ibid. 
404 М Феган, ‗Autonomous cars: driving into the future‘ (LawCareers, 20/06/2017) 

<https://www.lawcareers.net/Information/CommercialQuestion/DLA-Piper-UK-LLP-Autonomous-cars-driving-
into-the-future> дата звернення 5 червня 2018. 
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– правових вимог щодо забезпечення максимально можливої 

анонімності або псевдонімізаціі використовуваних даних; 

– законодавчих умов передачі персональних даних правоохоронним 

органам або страховим компаніям; 

– юридичних зобов'язань виробників щодо нерозповсюдження 

персональних даних в разі наявності систем дистанційної діагностики 

працездатності робомобіля. 

Кібербезпека. Правові проблеми, які належить вирішувати: 

– встановлення жорстких законодавчих вимог щодо оснащення не 

тільки автоматичних систем керування автомобілями, а й всієї супутньої 

інфраструктури системами забезпечення кібербезпеки; 

– визначення правових механізмів, які забезпечують обов'язкову 

звітність і оповіщення споживачів про кіберінциденти. 

Таким чином, використання технологій IoT в транспорті призводить до 

виникнення цілої низки правових проблем, які вимагають системного і 

комплексного вивчення і формування рекомендацій для розвитку систем 

правового регулювання в сфері автономних транспортних засобів як на 

національному, так і на міжнародному рівні. 

 

3.7.2. Дрони і безпілотні літальні апарати 

Стрімкий процес початку практичного використання дронів не дозволив 

створити відповідне законодавство. Тому в багатьох країнах така ситуація 

викликає тривогу, іноді настільки сильну, що держави йдуть на крайні 

заходи, що явно суперечать цілям технічного прогресу. Так Вищий 

адміністративний суд Швеції нещодавно заборонив використання дронів з 

відеокамерами спостереження без спеціального дозволу, а в 2015 Комісія 

Євросоюзу закликала до обов'язкової реєстрації всіх типів безпілотних 

літальних апаратів з метою отримання можливості моніторингу їх польотів, 

управління безпілотним трафіком і рішення проблем безпеки. Міжнародна 
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організація цивільної авіації (ІКАО) у 2011 році випустила Циркуляр щодо 

безпілотних літальних апаратах (БЛА), в якому відображені деякі аспекти 

регулювання БЛА405. 

У США Федеральне управління цивільної авіації (FAA) вперше 

дозволило використання безпілотних повітряних систем (unmanned aerial 

systems, UAS) в 1990 році, але перші серйозні зусилля з регулювання були 

зроблені тільки в останні кілька років. При цьому основні напрямки 

формування системи правового регулювання такі: системна безпека і збір 

даних; сертифікація БЛА; системи зв'язку для управління і контролю 

польотів; розташування і сертифікація станцій управління; наземні і бортові 

сенсори для виключення зіткнень; вплив на навколишнє середовище406. 

У докладному дослідженні «Огляд поточного стану правил БЛА» 

вказується, що правова регламентація націлена на управління ризиками і 

мінімізацію нанесеної шкоди407. В контексті БЛА основними причинами 

шкоди є несправність, зіткнення в повітрі і подальше нанесення збитків 

людям і власності на землі. Для усунення цих шкідливих факторів 

встановлено, що правові норми, які регламентують використання БЛА, 

повинні бути зосереджені на трьох ключових аспектах: 

– на регульоване використання повітряного простору, пов'язаного з 

БЛА, особливо, в частині як безпеки польотів, так і безпеки для суб'єктів і 

об'єктів, що знаходяться на землі; 

– введення оперативних обмежень на польоти дронів і БЛА; 

– визначення адміністративно-правових процедур видачі дозволів на 

політ, ліцензій пілотів або на збір даних тощо. 

                                           
405 International Civil Aviation Organization, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (Cir 328, 2011) 39. 

<https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular 328_en.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 
406 ‗Drone Journalism and the Law‘ (UNC) <http://medialaw.unc.edu/resources/drone-journalism/> дата 

звернення 5 червня 2018. 
407 E Stцcker and other, ‗Review of the Current State of UAV Regulations‘ (2017) Vol. 9 Issue 5 Remote 

Sensing 1. < https://research.utwente.nl/en/publications/review-of-the-current-state-of-uav-regulations> дата 
звернення 5 червня 2018. 
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Крім того, необхідна ретельна розробка правових механізмів 

регламентації збору інформації про людей, яка становить їх персональні дані. 

З початку 2000-х років країни поступово створили національні правові 

рамки для БЛА, які незважаючи на те, що мають спільну мету – зведення до 

мінімуму ризиків для інших користувачів повітряного простору, а також для 

людей і майна на землі, відрізняються певною неоднорідністю національних 

правил. Однак, такі загальні положення, як обов'язкова реєстрація БЛА, 

обов'язкове страхове покриття і стандартні процедури пілотного 

ліцензування, вказують на тенденції щодо зрілого національного 

регулювання БЛА. Бажані тенденції проявляються в співіснуванні жорстких і 

м'яких правил і в успішному міжнародному діалозі, який в кінцевому 

підсумку забезпечить правову основу для гармонізованих нормативних 

стандартів, а також сильна присутність закону, ринкові сили, такі як 

стандарти проектування в галузі і надійна інформація, є суспільними 

благами, які, як очікується, будуть визначати майбутні події408. 

У Європі була створена група експертів (JARUS, Joint Authorities for 

Rulemaking on Unmanned Systems) з Національних авіаційних властей (НАА) 

і регіональних організацій авіаційної безпеки 52 країн, а також 

Європейського агентства з безпеки польотів (EASA)409, мета якої – розробка 

єдиного набору технічних і експлуатаційних вимог для сертифікації та 

безпечної інтеграції БЛА в повітряний простір і на аеродромах. Інтеграція 

БЛА в сучасне пілотоване повітряне середовище ґрунтується на декількох 

основних, але важливих принципах: 

– вони не повинні створювати додаткову небезпеку для існуючих 

льотних процесів; 

                                           
408 ibid. 
409 ‗Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems‘ (JARUS) <http://jarus-rpas.org/who-we-are> дата 

звернення 5 червня 2018. 
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– вони повинні бути безпечними або навіть безпечніше, ніж пілотовані 

літаки; 

– вони повинні діяти прозоро для Управління повітряним рухом. 

Варто зазначити, що в сучасному українському законодавстві існує 

дефініція БЛА, але їх використання не є окремо врегульованим і частково 

описується в якості складової широкої групи громадянської і комерційної 

авіації, відповідно до нормативно-правового регулювання повітряного 

простору410. В цілому, спеціальні регулятивні документи по польотах БПЛА, 

сертифікації, атестації операторів, а також інтеграції в сферу управління 

повітряного руху, відсутні. 

На думку І. Чайки на даний момент БПЛА підпадають під регулювання: 

Повітряного кодексу України, Правил реєстрації цивільних повітряних суден 

в Україні, Положення про використання повітряного простору України, 

Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в 

класифікованому повітряному просторі України411. «Безпілотне повітряне 

судно» визначається там як повітряне судно, призначене для виконання 

польоту без пілота на борту, керування польотом, якого і контроль, за яким 

здійснюється за допомогою спеціальної станції керування, розташованої поза 

повітряним судном. Такі БПЛА повинні перебувати в Реєстрі цивільних 

повітряних суден України, якщо їх вага перевищує 20 кілограмів. 

 

3.7.3. Робокораблі 

Перспективи використання автономно керованих кораблів вражаючі, але 

на шляху втілення цих перспектив постає невирішена проблема легальності 

їх використання. Актуальні міжнародні правила судноплавства нічого не 

                                           
410 І Чайка, ‗Українські дрони у небесах: проблеми використання безпілотників в Україні‘ 

(VOXUKRAINE, жовтень 12, 2017) <https://voxukraine.org/uk/ukrayinski-droni-u-nebesah-problemi-
vikoristannya-bezpilotnikiv-v-ukrayini/> дата звернення 5 червня 2018. 

411 ibid. 
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говорять про правові умови використання подібних кораблів, про методи 

порятунку в разі аварії і про методи страхування. 

  Тому проект Передових автономних водних технологій (AAWA, Rolls-

Royce) і ще, як мінімум, дві групи в Європі вивчають можливість створення 

нормативного поля для вирішення цих питань412, перша з яких базується в 

Швеції (SARUMS, Безпека і правила для європейських безпілотних морських 

систем), а друга в Великобританії (Група з розробки законодавства для 

морських автономних систем). 

З огляду на сучасні темпи просування нових технологій в ІР таких як: 

штучний інтелект, хмарні обчислення, різноманітні датчики, що дають змогу 

для вимірювання всіх параметрів як внутрішніх систем корабля, так і 

навколишнього оточення, які необхідні для управління судном, і багато 

іншого можна припустити, що в багатьох країнах, де розвинена суднобудівна 

промисловість, протягом 3-5 років автономні кораблі вийдуть у плавання. 

Безсумнівно, це потребує відповідного нормативно-правового 

забезпечення. Найбільш раціонально, особливо з огляду на той факт, що 

одночасно буде експлуатуватися величезний флот традиційних кораблів, 

вести мову про корекцію традиційного законодавства. Але така корекція стає 

гостро необхідною тому, що без неї неможливо буде провести класифікацію 

автономних судів, що є необхідною умовою для проведення морського 

страхування413. 

В цілому, тематично правові проблеми впровадження технологій 

автоматичного водіння судів аналогічні описаним раніше правовим 

проблемам впровадження робомобілів таким як: ліцензування і сертифікація 

різних фахівців, навчання, відповідальність, навігаційна і портова 

інфраструктура, програмне забезпечення, захист даних, кібербезпека та інші. 
                                           

412 ‗Беспилотные корабли будущего‘ (Technowars, 29 марта 2017) <http://technowars.ru/article/333/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

413 O Rozas, J Manuel, The production of unmanned vessels and its legal implications in the mari-time industry 
(Master thesis, University of Oslo, 2014) 45. <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42119/Thesis-final-
draft.pdf?sequence=1> дата звернення 5 червня 2018. 
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Але є і несхожі проблеми, які обумовлюються морської специфікою, 

наприклад, мова йде про такий правовий інститут як лоцман. Обов'язковість 

лоцманської проводки вимагає внесення змін в нормативні акти або 

міжнародного рівня, або міждержавного414. 

 

3.8. Проблеми використання розумних контрактів* 

Світ знаходиться на порозі початку тотального використання технологій 

Інтернету речей, орієнтованих на дистанційне надання послуг і проведення 

робіт в самих різних областях людської діяльності за участю або без участі 

людей, але в інтересах фізичних і юридичних осіб. У цих умовах особливого 

значення набуває можливість з участю або без участі людини дистанційно 

укладати і виконувати договори за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. Тому останнім часом увагу багатьох вчених і практиків 

привертає проблематика розумних контрактів. 

Ще в 1997 році Н. Сабо констатував, що наслідки розробки розумних 

контрактів по договірному праву та економіці, а також розробки стратегічних 

контрактів на середину 90-х років мало вивчені, незважаючи на величезні 

перспективи, особливо за умови використання елементів ШІ, які також мало 

вивчені415. 

В даний час розумні контракти досить широко, як для нового явища, 

входять у практику договірних відносин. Найбільш яскравим прикладом 

можуть служити біткойни як всесвітня пірінгова кріптовалютна і цифрова 

платіжна система, яка використовує однойменну розрахункову одиницю і 

                                           
* – за матеріалами статті: О Баранов, ‗Інтернет речей (IоT) і блокчейн‘ (2018) 1 Інформація і 

право 59. 
414 L Carey, All hands off deck? The legal barriers to autonomous ships (NUS Centre for Maritime Law 

Working Paper, 2017) 32. <http://law.nus.edu.sg/cml/pdfs/wps/CML-WPS-1706.pdf> дата звернення 5 червня 
2018. 

415 N Szabo, ‗Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets‘ (1996) 
<http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.be
st.vwh.net/smart_contracts_2.html> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html%3e
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html%3e
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однойменний протокол передачі даних416. Але, тим не менш не 

представляється можливим констатувати якісь значні успіхи юридичної 

науки в дослідженні проблематики розумних контрактів за минулі 20 років. 

У дискусії щодо розумних контрактів можна умовно виділити два 

основних підходи: 

– розумні контракти – це коли суспільні відносини регулюються 

програмним забезпеченням (комп'ютерним кодом)417; 

– це коли при реалізації суспільних відносин використовується 

програмне забезпечення, яке відповідає певним домовленостям або 

положенням закону. 

 Відносно першого підходу – відомо, що люди (програмісти) створюючи 

програмне забезпечення керуються якимись алгоритмами реалізації якихось 

дій (обчислень, обробки даних, функціонування технічних виробів, 

поведінки людей тощо). Ці алгоритми створюються людьми, які 

відображають в них своє розуміння порядку або правил реалізації певних дій, 

але, розуміння, яке детермінується відомими закономірностями математики, 

фізики, механіки, металообробки, електроніки, робототехніки тощо, а у 

випадку людей – соціальними регуляторами, в тому числі, правовими 

нормами. 

Таким чином, поки програмні засоби для розумних контрактів 

створюються людьми або під керівництвом людей можна сміливо визнати, 

що перший підхід, який базується на ствердженні «суспільні відносини 

регулюються програмним забезпеченням» принципово спотворює 

сприйняття ролі і місця комп'ютерних кодів в суспільних відносинах. 

Однак, слід зауважити, що незважаючи на такий фундаментальний 

методологічний недолік деяких авторів, прихильників цього метафізичного 

                                           
416 ‗Bitcoin‘ (Wikipedia) <https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin> дата звернення 5 червня 2018.   
417 P Filippi, S Hassan, ‗Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code‘ 

(2016) Vol 21, N 12 First Monday <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7113/5657‘ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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підходу, не можна безапеляційно повністю відкидати отримані ними 

результати, частина з яких є досить продуктивною для розвитку юридичної 

теорії та практики розумних контрактів. 

Виходячи з вище викладеного буде приділена увага розвитку другого 

підходу. На наш погляд дослідження теоретико-методологічних і 

законодавчих проблем правового регулювання застосування інноваційних 

розумних контрактів особливо в умовах широкого використання технологій 

Інтернету речей (IoT) з метою створення сприятливих умов для їх широкого 

застосування в людській і юридичній практиці є актуальним завданням. 

Історично першим було визначення сформульоване Н. Сабо: «розумний 

контракт – це набір обіцянок, зазначених в цифровій формі, включаючи 

протоколи, в якій сторони виконують ці обіцянки»418. 

Але в сучасній юридичній літературі як немає до сих пір єдиного 

визначення Інтернету речей, так немає і єдиного визначення терміну 

«розумний контракт». 

У своїй досить системній статті О.І. Савельєв дає наступне визначення: 

розумний контракт – це договір, що існує у формі програмного коду, який 

імплементовано на платформі Blockchain, що забезпечує автономність і 

самовиконання умов такого договору у разі настання заздалегідь визначених 

в ньому обставин419. 

Головна мета створення розумного контракту – автоматизація реалізації 

взаємовідносин різних сторін, побудована на основі алгоритму, якому кожна 

зі сторін «надала право» від свого імені здійснювати певні дії у відповідності  

до низки суворо заданих умов. Іншими словами, розумний контракт – це 

                                           
418 N Szabo, 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets' (1996) 

<http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.be
st.vwh.net/smart_contracts_2.html> дата звернення 5 червня 2018. 

419 А Савельев, 'Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического договорного 
права' (2016) 3 Вестник гражданского права 32. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26468044 > дата звернення 5 
червня 2018. 
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одночасно і набір правил, і робот, який від імені свого «господаря» вчиняє дії 

за заданими правилами, в тому числі що впливають на правовідносини420. 

Старк Д. вважає, що термін розумний контракт відноситься до випадку 

використання комп'ютерного коду у вигляді мови програмування, наприклад 

javascript або HTML, для формулювання, перевірки і виконання угоди між 

сторонами, фактично будучи еквівалентною заміною контракту, написаного 

на природній людській мові421. При цьому розумний контракт «виконується» 

комп'ютером з урахуванням умов угоди. 

В роботі, присвяченій транскордонним аспектам, Хурані С. вважає, що 

розумні контракти – це програмні коди, в які вбудовуються умови контракту 

і які працюють в мережі, що призводить до часткового або повного 

автоматизованого самовиконання контракту422. 

Розумні (смарт, smart) контракти по М. Раскіну – це угоди, що 

виконуються автоматизовано за допомогою комп'ютерних програм, що 

мають контроль над фізичними або цифровими об'єктами, реалізація яких 

відбувається без людського впливу і звернення до суду423. 

Отже, аналізуючи наведені та багато інших дефініцій визначення 

терміну «розумний контракт» можемо виділити те спільне, що їх об'єднує: 

– це набір правил і умов, зафіксованих в цифровій формі; 

– це договір, що існує у формі програмного коду, імплементований на 

платформі блокчейн (blockchain); 

– це договір, що самовиконується у разі настання заздалегідь 

визначених в ньому обставин; 
                                           

420 К Ивкушкин, А Вашкевич, ‗Горизонты умных контрактов‘ (2017) 3 Открытые системы. СУБД 
<https://www.osp.ru/os/2017/03/13052706/> дата звернення 5 червня 2018. 

421 J Stark, ‗How Close Are Smart Contracts to Impacting Real-World Law?/ (Coindesk, Apr 11, 2016) 
<https://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/> дата звернення 5 червня 2018. 

422 S Hourani, ‗Cross-Border Smart Contracts: Boosting International Digital Trade through Trust and Adequate 
Remedies‘ (UNCITRAL Congress on ‗Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable 
Development, 04-07 July 2017, Vienna) <http://staging.baby-
safebox.mashbo.com/cross_border_smart_contracts_boosting_international.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

423 M Raskin, ‗The Law and Legality of Smart Contracts‘ (Georgetown Law Technology Review, April 2017) 
<https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

https://www.osp.ru/os/2017/03/13052706/
https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/
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– це набір комп'ютерного коду, який використовується для 

формулювання, перевірки і виконання договору; 

– це програмні коди, в які вбудовуються умови контракту і які 

працюють в мережі; 

– є еквівалентною заміною контракту; 

– розумний контракт «виконується» комп'ютером; 

– це угоди, що виконуються автоматизовано за допомогою 

комп'ютерних програм, реалізація яких відбувається без людського впливу. 

Слід зауважити, що всі дефініції визначення «розумний контракт» 

безпосередньо або опосередковано в наступних поясненнях містять 

посилання на використання технології або платформи блокчейн. Це можна 

пояснити тим, що саме з розробкою технології блокчейн ланцюжків 

створилася можливість більш-менш ефективно втілити в життя ідею 

розумних контрактів, завдяки особливим властивостям цієї технології. 

Однак, зовсім недавно з'явилися повідомлення про конкурента 

технології блокчейн. Голова ради директорів і головний технологічний 

директор Oracle Ларрі Еллісон розповів про нову розробку - першу в світі 

100%-во самокеровану автономну базу даних (СКБД, Oracle Autonomous 

Database Cloud) на основі Oracle Database 18c, яка використовує алгоритми 

машинного навчання і практично не вимагає адміністрування та 

налаштування, усуваючи ймовірність помилки через «людський фактор» і 

функціонуючи подібно самокерованим автомобілям424. Крім того, як 

підкреслив Л. Еллісон, вирішується досить актуальна сьогодні проблема 

кібербезпеки: бази даних можуть самі себе захищати, виявляючи аномальні 

події, наприклад, якщо хтось раптом увійде в систему з нетипового регіону. 

Повністю автоматизована СКБД здатна також виявляти і припиняти атаки, 

                                           
424 R Preston, ‗Larry Ellison Introduces ‗A Big Deal‘: The Oracle Autonomous Database‘ (Oracle, Oct 2017) 

<https://www.oracle.com/features/oracle-open-world-2017-keynote/ellison-1/index.html> дата звернення 5 червня 
2018. 
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автоматично застосовувати патчі в реальному часі для чого зупиняти базу 

даних не потрібно. 

Тому з метою формулювання дефініції терміну «розумний контракт» в 

юридичній конотації вважаємо недоцільною згадку в ній назви конкретної 

технології виходячи з принципу технологічної нейтральності правового 

регулювання. Технології можуть детермінувати особливості правового 

регулювання, але не визначати його сутність. Інакше з появою кожної нової 

технології довелося б переписувати закони. А як бути, коли в соціальних 

відносинах буде одночасно використовуватися набір різних технологій? 

Тому в подальших дослідженнях будемо розглядати приклади з 

використанням блокчейн ланцюжків тільки з метою визначення 

особливостей правового регулювання при їх використанні в договірних 

відносинах. 

Сформулюємо в інтересах юридичних досліджень наступну дефініцію: 

розумний контракт – інноваційна форма контракту, укладення, виконання 

та припинення якого відбувається за участю або без участі людини на основі 

з використання мережевих комп'ютерних програмних і / або програмно-

апаратних засобів, що мають інформаційний  взаємозв'язок з фізичними або 

цифровими об'єктами.  

Відмінною рисою цього визначення є те, що розумний контракт 

насамперед визнається еквівалентом будь-якого традиційного контракту, але 

текст останнього викладений звичайною юридичною мовою має форму 

алгоритмя, максимально пристосовану для його перетворення в комп'ютерну 

програму на одній з мов програмування. Завдяки цьому укладання, 

виконання і припинення розумного контракту стає можливим у режимі 

виконання комп‘ютерної програми за участю або без участі людини. Для 

будь-якого контракту є вкрай важливим фіксація певних фактів, обставин чи 

подій, які відбуваються в реальному світі і мають відношення до нього, з 

метою забезпечення відповідного реагування на них. Прийнято засоби, які 
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призначені для такої фіксації та передачі відповідної інформації до 

комп‘ютерної програми, що реалізує смарт контракт, називати ораклами425. 

Крім того, це визначення інваріантне до типу технологій і до типу мов 

програмування, які використовуються, що є важливим для правового 

регулювання. 

Зазвичай, в літературі вказують на такі переваги застосування розумних 

контрактів, заснованих на використанні блокчейнів426 427 428: 

1. Висока швидкість – використання смарт-контрактів, дозволяє значно 

прискорити бізнес-процеси. 

2. Ефективність – для повторюваних, однотипних контрактів. 

3. Достовірність – принцип побудови блокчейн ланцюжків виключає 

несанкціоноване усіма сторонами контракту внесення змін до його тексту. 

4. Спостереженність – прозорість і простота звітності про здійсненні 

транзакції. 

5. Скорочення транзакційних витрат – мінімізація кількості 

посередників, зменшення витрат людської праці. 

6. Надійність – мінімізація ризику механічної помилки в процесі 

виконання контракту, можливість відновлення даних у разі їх втрати, висока 

стійкість проти кіберзагроз. 

7. Універсальність – можливість застосування в самих різних сегментах 

людської діяльності. 

Справедливості заради, слід зазначити що не всі поділяють ентузіазм з 

приводу розумних контрактів. Деякі дослідники вважають, що на даному 

                                           
425 S Thomas, E Schwartz, ‗Smart Oracles: A Simple, Powerful Approach to Smart Contracts‘ (Github, 17 Jul 

2014) <https://github.com/codius/codius/wiki/Smart-Oracles:-A-Simple,-Powerful-Approach-to-Smart-Contracts> 

дата звернення 5 червня 2018. 
426 ‗Smart Contracts‘ (DTI Algorithmic, May 15 2017) <https://medium.com/@research15/smart-contracts-

871160e7feac> дата звернення 5 червня 2018. 
427 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 

24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 
428 ‗Smart contracts‘ (Strafford Kent Law, August 12, 2017) <http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-

contracts/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://github.com/codius/codius/wiki/Smart-Oracles:-A-Simple,-Powerful-Approach-to-Smart-Contracts
http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/
http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/
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етапі «розумний» контракт являє собою здебільшого хороший спосіб 

автоматизованого виконання досягнутих домовленостей, такий своєрідний 

спосіб виконання, ніж повноцінний контракт (договір), що представляє 

собою сформульований набір домовленостей сторін, досягнутий за 

допомогою переговорного процесу. Таким чином, вони припускають 

можливість сценарію, відповідно до якого сторони укладають звичайний 

договір і передбачають в ньому механізми виконання із застосуванням 

автоматизованих алгоритмів («розумних» контрактів). Разом з тим, 

звичайний «паперовий» договір повинен в будь-якому випадку мати 

пріоритет над «розумним» контрактом429. Цілком очевидно, що така точка 

зору має право на життя, особливо в перехідний час впровадження розумних 

контрактів. 

Смарт-контракти можуть також принести нові проблеми, вважають в 

юридичній фірмі Strafford Kent Law (Nottingham, England), а деякі варіанти їх 

використання просто неможливі. В результаті юридичного аналізу вони 

проходять до висновку: в реальному житті складно розглядати 

інтелектуальний контракт як розумний, так і як контракт тому, що в даний 

час це просто автоматизований комп'ютерний код. Отже, термін «розумний 

контракт» тільки вводить в оману, і, можливо, краще відмовитися від нього. 

Більш відповідне ім'я, ймовірно, буде інтелектуальний агент або 

інтелектуальна програма430. 

Напевно, важко повною мірою оскаржити такі висновки, оскільки ряд 

практичних кейсів, які називають розумними контрактами, такими дійсно не 

є, але, в той же час, з'являється все більше прикладів дійсно розумних 

контрактів, які повністю виконуються за допомогою мережевих 

комп'ютерних програмних і / або програмно-апаратних засобів. Тому реальні 
                                           

429 И Булгаков, ‗«Умные» контракты и современное договорное право‘ (Закон, декабрь 25, 2016) 
<https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo> дата звернення 5 червня 
2018. 

430 ‗Smart contracts‘ (Strafford Kent Law, August 12, 2017) <http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-
contracts/> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/
http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/
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чи уявні перспективи застосування стимулюють проведення правових 

наукових досліджень з метою ефективного застосування розумних 

контрактів. 

Крім того, з урахуванням думки O. Рікена431 слід звернути увагу на деякі 

особливості складання контрактів, орієнтованих на виконання у вигляді 

комп'ютерної програми, які зводяться до їх семантики, яка фактично 

складається з двох частин: 

– операційна семантика – операціональна інтерпретація контракту, що 

описує конкретні узгоджені дії, які здійснюються сторонами контракту, та 

які, як правило, добре алгоритмізуються і можуть бути запрограмовані в 

смарт-контракті; 

– денотаційна семантика – неопераціональна юридична інтерпретація 

контракту, що включає всі юридично значимі зв'язки з нормативно-

правовими актами, іншими документами, зміни стану фізичних або цифрових 

об'єктів, що впливають на виконання контракту тощо. Ця частина семантики 

в рамках сучасних мов програмування погано алгоритмізується і тому важко 

програмується в смарт-контракті. 

Зазвичай, наукові дослідження починаються з вивчення питань 

класифікації, що дозволяє згодом провести певну декомпозицію об'єкта 

дослідження і спростити його вивчення. У проблематиці розумних 

контрактів було запропоновано класифікувати їх на сильні і слабкі432. На 

думку М. Раскіна під сильними розумними контрактами розуміються ті, для 

яких їх анулювання та модифікація призводять до надмірно високих витрат, а 

слабкі розумні контракти – це ті, які таких витрат не мають.  

Аналізуючи цю пропозицію доходим до парадоксального висновку про 

те, що суду не має сенсу своїм рішенням змінювати сильний контракт, так як 
                                           

431 O Rikken, ‗3 Smart Contract Misconceptions‘ (CoinDesk, Feb 20, 2017) <https://www.coindesk.com/3-
common-smart-contract-misconceptions-explored/> дата звернення 5 червня 2018. 

432 M Raskin, ‗The Law and Legality of Smart Contracts‘ (Georgetown Law Technology Review, April 2017) 
<https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/
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це може призвести до непомірно високих витрат. У багатьох юрисдикціях 

сторонам договору надається конституційне право на звернення до суду для 

захисту своїх інтересів або порушених прав. Тому запропонований підхід 

призводить до ситуації розуміння розумних контрактів тільки як слабких, 

тобто таких в яких всі дії сторін строго детерміновані і не допускають 

неоднозначного розвитку подій, що вимагає певного вибору для кожної зі 

сторін, що, на нашу думку, різко звужує можливі сфери застосування 

розумних контрактів. 

З огляду на широко поширений в національних юрисдикціях принцип 

свободи договору цілком логічно припустити, що певна спільнота суб'єктів 

може встановити для себе деяку сукупність правил здійснення розумних 

контрактів, які прямо не передбачені законодавством і не суперечать 

договірному праву, та які дозволяють мінімізувати помилки, що призводять 

до виникнення спірних ситуацій. 

 Спільноту, в якій регулювання суспільних відносин здійснюється на 

основі нею створених правил, будемо називати саморегульованою, а розумні 

контракти, які будуть використовуватися для формалізації взаємин між 

членами цієї спільноти будемо називати саморегульовані розумні контракти. 

Крім того, спільнота в рамках своїх правил також може встановити 

порядок розгляду можливих спорів без звернення до суду. Такий підхід 

дозволяє істотно скоротити витрати, пов'язані з судовим розглядом 

суперечок, в будь-якій предметній сфері застосування розумних контрактів. 

Таким чином, м'яке право, виражене в правилах саморегульованої 

спільноти, матиме високу ефективність, якщо оголошені правила в частині 

укладення, виконання та припинення розумних контрактів не будуть мати 

внутрішніх протиріч, які можуть стати причиною виникнення суперечок, і 

приймаються беззастережно всіма сторонами. Як показує практика, такий 

підхід досить успішно реалізується в закритих пірінгових платіжних 

системах. 
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У той же час правила саморегульованої спільноти повинні бути такими, 

щоб забезпечувати юридично дозволену поведінку його членів з метою 

мінімізації втручання державних інституцій обумовленого 

правопорушеннями.  

З юридичної точки зору система правового регулювання взаємовідносин 

саморегульованої спільноти з кандидатами в його члени може мати в якості 

аналогії публічний договір. Однак, при цьому доцільно розробити вичерпні, 

прозорі і не надмірні правові механізми для проведення, в разі необхідності, 

інспектування правоохоронними органами на відповідність закону предметів 

розумних контрактів, які виконуються в межах саморегульованих спільнот, з 

мінімізацією або виключенням порушення виконання цих контрактів і з 

встановленням юридичної відповідальності для посадових осіб за 

зловживання владою. 

Однією з важливих проблем застосування розумних контрактів є 

правозастосовність та можливість розгляду спорів у суді433. Це 

обґрунтовується тим, що багато галузей, де можливе використання розумних 

контрактів, наприклад, галузь фінансових послуг, мають досить детальне 

правове регулювання, в тому числі, таке що передбачає наявність для 

учасників угод спеціальних ліцензій та дозволів. В цілому, цю проблему 

можна вирішити в рамках іншої групи розумних контрактів, що регулюються 

відповідно до загального договірного права, які будемо називати – прості 

розумні контракти. 

Тому запропонуємо наступну класифікацію: саморегульовані розумні 

контракти  та прості розумні контракти. 

Цілком очевидно, що необхідно провести дослідження для виявлення 

особливостей системи правового регулювання в різних галузях застосування 

                                           
433 B Cant, ‗Smart Contracts in Financial Services: Getting from Hype to Reality‘ (Capgemini Consulting, 

October 11, 2016). <https://www.capgemini.com/consulting/resources/blockchain-smart-contracts/> дата 
звернення 5 червня 2018.  

https://www.capgemini.com/consulting/resources/blockchain-smart-contracts/
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розумних контрактів за умови використання мережевих комп'ютерних 

технологій з метою максимального зменшення транзакційних витрат при їх 

укладанні, виконанні та припиненні і зниження бар'єрів при розгляді спорів в 

суді. Перш за все, звичайно, необхідно визначитися з юридичним статусом 

розумного контракту як контракту, який полягає, виконується і припиняється 

з використанням мережевих комп'ютерних програмних і / або програмно-

апаратних засобів. 

У деяких роботах пропонується визнавати юридичний статус розумних 

контрактів відповідно до положень Конвенції ООН про використання 

електронних повідомлень у міжнародних договорах на підставі 

наступного434: 

– розумний контракт формується в електронному вигляді за допомогою 

комп'ютерного коду (стаття 1); 

– розумні контракти, сформовані в результаті автоматичних 

повідомлень, є юридично дійсними і підлягають виконанню відповідно до 

Конвенції (стаття 12). 

В результаті критичного аналізу можна констатувати, що: 

– Конвенція застосовується лише в разі використання електронних 

повідомлень в зв'язку з укладанням чи виконанням договорів між сторонами, 

але які викладені природньою мовою та які безпосередньо сприймає людина 

(стаття 1), тому вона не може бути застосована до повідомлень, 

представлених виключно у вигляді програмного коду; 

– положення Конвенції поширюються на використання 

автоматизованих систем повідомлень, але повідомлень, які викладені 

природньою мовою, так як в Конвенції згадується «про взаємодію 

автоматизованої системи повідомлень і будь-якої фізичної особи ...». Тому 

                                           
434 S Hourani, ‗Cross-Border Smart Contracts: Boosting International Digital Trade through Trust and Adequate 

Remedies‘ (UNCITRAL Congress on ‗Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable 
Development, 04-07 July 2017, Vienna) <http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Papers_for_Programme/11-
HOURANI-Cross-Border_Smart_Contracts.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Papers_for_Programme/11-HOURANI-Cross-Border_Smart_Contracts.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Papers_for_Programme/11-HOURANI-Cross-Border_Smart_Contracts.pdf
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положення Конвенції не можуть застосовуватися до повідомлень, 

представлених виключно у вигляді програмного коду. 

Таким чином, представляється помилковою пропозиція визнання 

юридичної сили розумного контракту на підставі положень Конвенції ООН 

про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах. 

Цивільний кодекс України встановлює, що в письмовій формі повинні 

укладатися всі контракти між юридичними особами, юридичними і 

фізичними (за винятком усних), між фізичними особами, якщо сума договору 

двадцятикратно перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму (на сьогодні 

це 17 грн.). 

У статті 207 ЦКУ законодавець встановив умови того, коли контракти, 

вчинені з використанням електронних документів, можуть вважатися 

укладеними в письмовій формі. Ці вимоги, звичайно, відносяться до 

документів (інформаційних повідомлень) викладених природньою мовою. 

При цьому допускається використання спеціального електронно-цифрового 

підпису, який згідно із законом є еквівалентом власноручного підпису. 

Виходячи з цього виникає проблема необхідності розробки правових 

механізмів для розумних контрактів в частині: 

– визнання «тексту» договору, викладеного в комп'ютерному коді, 

еквівалентним письмовій формі; 

– визнання систем верифікації сторони контракту, що 

використовуються в мережевих комп'ютерних програмних і / або програмно-

апаратних засобах, еквівалентними законодавчо схваленим системам 

ідентифікації суб'єктів за допомогою електронного або електронно-

цифрового підпису; 

– визначення місця укладення контракту з урахуванням можливої 

різної національної юрисдикції і мобільності сторін договору, наприклад, 

якщо сторона договору перебуває на борту літака, що летить; 
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– нотаріального посвідчення та державної реєстрації розумних 

контрактів. 

Таким чином, для розумних контрактів, які повністю укладаються і / або 

виконуються за допомогою мережевих комп'ютерних програмних і / або 

програмно-апаратних засобів, реалізованих на якійсь мові програмування, 

необхідно провести ретельний аналіз системи правового регулювання в 

частині забезпечення формальних вимог до укладання контрактів. Це 

стосується, перш за все, вимоги письмової форми укладання контракту, 

нотаріального засвідчення та державної реєстрації договору, визначення 

місця укладення контракту тощо. 

Різні етапи договірних відносин (укладення, виконання та припинення) 

мають різну ступінь ризику виникнення суперечок. 

На першому етапі договірних відносин в переважній більшості випадків 

ймовірність виникнення спору дуже низька, оскільки сторони добровільно 

погоджуються на виконання обговорених умов в контракті, в тому числі і у 

розумному контракті. 

У національних юрисдикціях, як правило, закріплено принцип 

презумпції правомірності укладених контрактів, як, наприклад, в статті 204 

Цивільного кодексу України. Винятки становлять лише пряма вказівка в 

законі на недійсність договору або якщо недійсним його визнає суд. Крім 

того, в законодавстві формулюють загальні вимоги, виконання яких є 

обов'язковим для того щоб контракт вважався дійсним, наприклад, не 

протиріччя законодавству, наявність цивільної дієздатності, вільне 

волевиявлення, дотримання встановленої форми укладення, націленість на 

досягнення реальних правових наслідків тощо. 

Однак, найбільша кількість суперечок може виникати на етапі 

виконання розумного контракту. Це пов'язано з такими випадками, які часто 

зустрічаються в реальній практиці, коли виконання контрактів може 

використовуватись для узгодженої зміни умов його виконання або зміни 
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загальних умов його виконання, що потребує створення юридичних і 

технологічних можливостей для внесення змін в розумні контракти шляхом 

зміни програмного забезпечення. Оскільки доктрина загального права про 

реальне виконання дозволяє визнати контракт навіть в тому випадку, якщо 

його виконання не в повному обсязі відповідає викладеним в ньому певним 

умовам435, то внесення таких змін може бути не обов'язковим, що дає 

можливість сторонам провести дослідження в кожному конкретному випадку 

для відносної оцінки необхідних витрат на модернізацію розумного 

контракту і шкоди для сторін в разі не зміни програмного забезпечення. 

Як вже раніше зазначалося, у всіх відомих на сьогодні прикладах 

застосування розумних контрактів укладення, виконання та припинення яких 

відбувається з використанням мережевих комп'ютерних програмних і / або 

програмно-апаратних засобів, які реалізовані на технології (платформі) 

блокчейн ланцюжків. Використання блокчейн платформ для реалізації 

розумних контрактів призводить до необхідності дослідження особливостей 

правового регулювання використання розумних контрактів. 

Одним з ключових питань для урядів є питання про те, чи повинні 

законодавчі положення регулювати всі потенційні застосування технології 

блокчейн або повинні обмежуватися лише певними галузями і випадками їх 

застосування. Банківська і фінансова індустрія є наочним прикладом галузі, 

яка, ймовірно, вдасться до жорстких заходів контролю щодо технологій, 

заснованих на блокчейні436. 

Серед експертів існують різні точки зору на оцінку можливого 

використання розумних контрактів. Деякі з них вважають, що найбільші 

перспективи має модель, коли розумні контракти реалізуються в рамках 

                                           
435 M Raskin, ‗The Law and Legality of Smart Contracts‘ (Georgetown Law Technology Review, April 2017) 

<https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

436 L Russell, ‗Blockchains: The legal landscape‘ (BLAKE MORGAN, 5 December 2016) 
<https://www.blakemorgan.co.uk/training-knowledge/features-and-articles/blockchains-legal-landscape/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/
https://www.blakemorgan.co.uk/training-knowledge/features-and-articles/blockchains-legal-landscape/
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традиційної правової системи, визнаючи при цьому, що розумні контракти не 

повинні замінювати ні традиційне договірне право, ні традиційних 

юристів437. Крім того, вони вважають, що традиційне договірне право, 

зокрема вимоги до правил доведення, можливо, необхідно буде змінити, з 

урахуванням автоматизованого і детермінованого характеру розумних 

контрактів, а також змінити положення, пов'язані з оцінкою їх дійсності або 

можливістю виконання. 

Поява розумних контрактів, швидше за все, може призвести до 

переоцінки загальноприйнятої практики договірного права в міру того як 

юристи будуть визначати які типи угод і терміни найкраще підходять для 

програмування і автоматичного виконання, а які повинні бути залишені для 

складання природною мовою438. 

Тому проаналізуємо можливі відмінності або збіги в процесі складання 

розумного контракту і традиційного контракту як угод про реалізацію 

суспільних відносин в якійсь предметній сфері. 

При укладанні, виконанні та припиненні будь-якого контракту, який 

визнається національною або міжнародною правової системою, сторони 

мають на меті зробити і роблять певні дії, детерміновані правовими нормами 

контракту або законодавства, відповідно до певного алгоритму, зміст якого у 

великій мірі визначається власне конкретним типом контракту. Або іншими 

словами, будь-який контракт є описом алгоритму дій його сторін при 

взаємодії один з одним для досягнення мети контракту. В даному випадку 

алгоритм означає певну послідовність дій сторін контракту, що 

здійснюються в рамках традиційної системи права відповідно до класичної 

структури правової норми: гіпотеза, диспозиція і санкція. У класичній 

лексиці алгоритмів структура правової норми виглядає так: 

                                           
437 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 

24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 
438 J Stark, ‗How Close Are Smart Contracts to Impacting Real-World Law?‘ (CoinDesk Apr 11, 2016) 

<https://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/
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– якщо – опис гіпотези як опису деякої сукупності зовнішніх і 

внутрішніх умов або опису стану сторін, які є виключною підставою для 

початку виконання окремих елементів контракту; 

– то – опис диспозиції як опис сукупності певного набору дій 

сторонами контракту, що обов'язково виконується при настанні умов, 

описаних гіпотезою; 

– інакше – опис санкцій як опис деякої сукупності дій по відношенню 

до сторони контракту яка не виконала вимог диспозиції, що дозволяють 

компенсувати збиток, нанесений іншій стороні невиконанням положень 

контракту. 

Ухвалення формального алгоритмічного підходу, обґрунтованого самою 

структурою правових норм, при складанні комп'ютерної програми, що 

реалізує укладання, виконання і припинення розумного контракту відкриває 

шляхи до найрізноманітніших способів перетворення природної юридичної 

мови (мови складання традиційного контракту) в мову (лексику) програм, 

«зрозумілих» обчислювальним машинам. Оскільки розумні контракти 

передбачають використання ІКТ, то ця обставина представляється досить 

важливою. 

Таким чином, можемо висунути гіпотезу про те, що існує принципова 

можливість еквівалентного перетворення алгоритму дій, який закладається в 

традиційний контракт за допомогою викладу правових норм на природній 

юридичній мові, до відповідного комп'ютерного алгоритму, що створює 

сприятливі умови для подальшого формування контрактів у вигляді 

комп'ютерних програм ( комп'ютерних кодів). 
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  Для визначення вимог до апаратно-програмного забезпечення 

розумних контрактів Н. Сабо виділяє чотири необхідних функціональних 

властивості звичайних контрактів439: 

1. Спостереженність – здатність учасників спостерігати за виконанням 

контракту один одним або доводити свою ефективність третім особам; 

2. Перевіряємість– здатність сторони контракту довести арбітру, що 

контракт був виконаний або порушений, або здатність арбітра знайти це 

іншими способами; 

Спостережність та проверяємість створюють умови для своєчасної 

індикації навмисних чи ненавмисних порушень контракту або підозри щодо 

сумлінності.  

3. Секретність (privity) – принцип, згідно з яким знання і контроль над 

змістом і виконанням контракту повинні розподілятися між сторонами лише 

в тому обсязі, наскільки це необхідно для виконання цього контракту. 

Відповідно до цього принципу приватність і конфіденційність або 

захист цінності інформації про контракт, його сторони і його виконання від 

несанкціонованого доступу підпадає під дію секретності. Сфера безпеки 

(комп'ютерної та мережевої безпеки) приблизно відповідає меті privity. 

4. Виконуваність – реалістичність виконання контракту, що мінімізує 

необхідність в забезпеченні дотримання виконання контракту. 

Деякі дослідники вважають, що оскільки транзакції розумного 

контракту запрограмовані в блокчейні, то закодований характер дозволяє 

сторонам висловлювати умови контракту менш складними способами, ніж 

якби умови були написані простою мовою на папері440. 

                                           
439 N Szabo, 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets' (1996) 

<http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.be
st.vwh.net/smart_contracts_2.html> дата звернення 5 червня 2018. 

440 A Liou, 'Using Bitcoin‘s Blockchain Technology In Legal Practice' (STLR, 28 March 2016). 
<http://stlr.org/2016/03/28/using-bitcoins-blockchain-technology-in-legal-practice/> дата звернення 5 червня 
2018. 
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Інші ж автори вважають, що сфера застосування розумних контрактів 

обмежена тому, що контракти викладені природньою мовою завдяки багатій 

семантиці дозволяють моделювати життєві ситуації з набагато більшим 

ступенем абстракції441 442. 

Але велика ступінь абстракції – це скоріше недолік, а не перевага 

контрактів на природній мові, оскільки вона обумовлює значний ступінь 

невизначеності при виконанні контрактів, що неминуче може призводити і 

призводить до виникнення суперечок. На проблему наявності розриву між 

семантикою юриста і операційною семантикою програміста, яка може 

привести до неприйнятних операційних і нормативних ризиків, звертає увагу 

ряд авторів443, що також може бути причиною суперечок при реалізації 

розумного контракту у вигляді програмного забезпечення. Необхідність 

вирішення спорів збільшує для всіх сторін як вартість окремих контрактних 

транзакцій, та й вартість контракту в цілому. 

Слід зауважити, що для деяких суперечок причини спочатку 

закладаються в традиційні контракти за рахунок застосування неоднозначно 

визначених і сприйнятих категорій таких як: «відповідають прийнятим 

стандартам», «відповідно до прийнятих правил», «сумлінна практика», 

«розумний строк» тощо. Це відбувається, як правило, внаслідок того, що 

юристи недостатньо ретельно підходять до написання текстів контрактів або 

недостатньо ретельно опрацьовують його положення. Переклад контрактів 

(алгоритму контракту) з природної мови в машинну (комп'ютерну програму) 

закономірно призводить до необхідності або точного опису таких категорій 

та інших термінів, або їх заміни іншими точно і однозначно сприйнятими 

                                           
441 И Булгаков, '«Умные» контракты и современное договорное право' (Zakon RU, 12.08.2016) 

<https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo> дата звернення 5 червня 
2018. 

442 К Ивкушкин, А Вашкевич, ‗Горизонты умных контрактов‘ (2017) 3 Открытые системы. СУБД 
<https://www.osp.ru/os/2017/03/13052706/> дата звернення 5 червня 2018. 

443 F Khalil and other, A Solution for the Problems of Translation and Transparency in Smart Contracts 
(GRCTC 2017) 13. <http://www.grctc.com/wp-content/uploads/2017/06/GRCTC-Smart-Contracts-White-Paper-
2017.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

https://www.osp.ru/os/2017/03/13052706/
http://www.grctc.com/wp-content/uploads/2017/06/GRCTC-Smart-Contracts-White-Paper-2017.pdf
http://www.grctc.com/wp-content/uploads/2017/06/GRCTC-Smart-Contracts-White-Paper-2017.pdf
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категоріями та термінами, або виключення таких категорій з тексту 

контракту. І це, в цілому, тільки покращує правові умови виконання 

контрактів роблячи їх більш прозорими і логічними, що призводить до 

зменшення ризиків збільшення вартості контрактних транзакцій за рахунок 

виникнення суперечок. 

Ідентифікація та юридичний аналіз джерел і причин збільшення вартості 

контрактних транзакцій повинны скласти окремий предмет правових 

досліджень, результати якого можуть позитивно вплинути на широту 

застосування розумних контрактів. 

Залежно від складності конкретної контрактної діяльності комп'ютерні 

програмні та / або програмно-апаратні засоби, за допомогою яких 

реалізуються розумні контракти, можуть набувати складну структуру і мати 

багато тисяч рядків виконуваних машинних кодів. В цьому випадку готова 

програмна реалізація можливо буде працювати не так як це проектувалося її 

розробниками, тобто результати її роботи не відповідатимуть алгоритму 

контракту. Крім того, в величезному масиві програмних кодів вірогідна 

поява механічних помилок, які не завжди можуть виявлятися в процесі 

налагодження програми. Один з яскравих прикладів – це операційна система 

Windows, поновлення до якої, викликані необхідністю усунення помилок, 

виходять практично щотижня. 

Вважають, що будь-який розумний контракт з тисячами умов і 

вкладених операторів перемикання типу «якщо ..., то ..., інакше ...» може 

бути протестований для кожної умови або кожного оператора перемикання, 

наявного в комп'ютерній програмі, яка виконує контракт, тобто аналогічно 

тому, як розробники програмного забезпечення «налагоджують» свій 

власний код, перевіряючи його за всіх можливих обставин, юристи зможуть 
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перевіряти контракти, даючи кожній стороні угоди більш чітке розуміння 

свого ризику – і, можливо, вимагаючи менше оплачуваних годин444. 

 Тому, необхідно створення правових механізмів реагування на випадки 

неправильного виконання контракту внаслідок наявності помилок в 

програмному забезпеченні, які можуть бути виявлені на будь-якому етапі 

життєвого циклу розумного контракту. 

В цілому, можна визнати, що перетворення алгоритму дій, який 

відображається в традиційному контракті, у відповідну комп'ютерну 

програму представлятиме один з основних бар'єрів на шляху широкого 

поширення розумних контрактів в різних сегментах соціуму. 

Тому вважаємо за доцільне створення в майбутньому систем 

автоматизації програмування розумних контрактів зрозумілих для 

використання юристами без наявності спеціальної освіти в програмуванні. 

Для цього необхідно провести дослідження з розробки предметно-

орієнтованих на юридичну сферу зверх високорівневих мов програмування з 

максимально високим рівнем абстракції445 або програмування на природній 

мові з використанням штучного інтелекту446 447, в тому числі, можливо і з 

використанням рекурентної нейронної мережі448. 

При виконанні розумного контракту можуть мати місце випадки 

необхідності скасування контракту, наприклад, тому, що він був укладений 

під примусом або при інших обставинах, які традиційне договірне право 

визнає підставою для невизнання контракту. Деякі автори вважають, що 

                                           
444 J Stark, 'How Close Are Smart Contracts to Impacting Real-World Law?' (Сoindesk, 11 apr 2016) 

<https://www.coindesk.com/blockchain-smarts-contracts-real-world-law/> дата звернення 5 червня 2018. 
445 ‗Very high-level programming language‘ (WikipediA) <https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high-

level_programming_language> дата звернення 5 червня 2018. 
446 ‗Программные инструкции на естественном языке, или интенциональное программирование‘ (Хабр, 8 

октября 2015) <https://habr.com/post/268401/> дата звернення 5 червня 2018. 
447 ‗Пегас. Программирование на естественном языке‘ (Pegasus-project, 2011-10-24) <http://www.pegasus-

project.org/ru/Dobro_pozalovat.html> дата звернення 5 червня 2018. 
448 L Mou and other, ‗On End-to-End Program Generation from User Intention by Deep Neural Networks‘ 

(International Conference of Software Engineering "Vision of 2025 and Beyond", 2016) 
<https://arxiv.org/pdf/1510.07211v1.pdf> дата звернення 5 червня 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high-level_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high-level_programming_language
https://arxiv.org/pdf/1510.07211v1.pdf
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імовірно незворотні транзакції можуть бути просто компенсовані подальшою 

транзакцією, що приводить все до початкового стану449. 

Очевидно, таке припущення ґрунтується на розумінні того, що ретельно 

складений і алгоритмізований контракт після переведення його на одну з мов 

програмування потребує значних зусиль для його оперативної зміни. Однак, 

цілком можлива розробка алгоритмів досить гнучких до зміни умов, але це 

буде вимагати реалізації інноваційних підходів. 

Інший приклад, який ілюструє необхідність наявності можливості 

внесення змін до розумного контракту, пов‘язано з використанням технології 

в управлінні ланцюгами поставок, що представляє собою серйозні проблеми 

для правового регулювання. Такі правила, як європейська директива про 

нефінансову звітність, можуть вплинути на використання ланцюжків 

блокчейна в процесі поставок, оскільки при цьому від компаній вимагається 

розкриття достовірної інформації з екологічних питань, соціальних аспектів і 

аспектів роботи співробітників, дотримання прав людини та проблем 

боротьби з корупцією з метою підвищення прозорості їх діяльності. Однак 

відсутність посередника на більшості або всіх етапах ланцюжка поставок в 

майбутньому може створити невизначеність для залучених сторін, особливо 

коли мова йде про автоматизовані форми виконання та нагляду за 

транзакціями. У більшості випадків необхідно враховувати поняття і 

механізми юридичної відповідальності або юридичної відповідальності при 

виникненні непередбачених проблем, але якщо вони не враховані, то 

контракт повинно бути допрацьовати450. 

Створення юридичних і технологічних можливостей для внесення змін в 

розумні контракти шляхом зміни програмного забезпечення може бути також 

                                           
449 A Liou, 'Using Bitcoin‘s Blockchain Technology In Legal Practice' (STLR, 28 March 2016). 

<http://stlr.org/2016/03/28/using-bitcoins-blockchain-technology-in-legal-practice/> дата звернення 5 червня 
2018. 

 
450 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 

24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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обумовлено тим, що в процесі розгляду спорів або оцінки відповідності 

змісту контракту вимогам законодавства суди можуть виносити рішення про 

зміну умов виконання розумного контракту або, навіть, про визнання 

недійсним договору (стаття 215 ЦКУ). 

Однією з важливих проблем застосування розумних контрактів є 

правозастосовність та можливість розгляду спорів у суді451. Це 

обґрунтовується тим, що багато галузей, де можливе використання розумних 

контрактів, наприклад, галузь фінансових послуг, мають досить детальне 

правове регулювання, в тому числі, таке що передбачає наявність для 

учасників угод спеціальних ліцензій та дозволів. 

Крім того, на наш погляд, потрібно приділити серйозну увагу питанням, 

пов'язаним з розглядом спорів у суді, наприклад, питань юридичної фіксації і 

протоколювання всіх зовнішніх чинників, що впливають на виконання 

контракту в автоматичному режимі, можливості проведення експертизи на 

відповідність комп'ютерної програми алгоритму виконання контракту, який 

вона реалізує тощо. 

Для розгляду спору в суді, як і для багатьох інших випадків, які сьогодні 

передбачаються традиційною системою права, необхідна наявність тексту 

розумного контракту, викладеного природньою юридичною мовою. Таким 

чином, необхідна правова регламентація трансляції (перекладу) комп'ютерної 

програми, що містить опис розумного контракту, на визнану природну 

юридичну мову. Правові механізми регулювання такої трансляції 

пропонується зробити аналогічними існуючим правовим механізмам 

здійснення перекладу з іноземних мов.  

Розгляд спорів у суді, пов'язаних з розумними контрактами, завжди буде 

знаходитися на стику проблем, пов'язаних з правовим регулюванням, і 

                                           
451 B Cant, ‗Smart Contracts in Financial Services: Getting from Hype to Reality‘ (Capgemini Consulting, 

October 11, 2016). <https://www.capgemini.com/consulting/resources/blockchain-smart-contracts/> дата 
звернення 5 червня 2018.  

 

https://www.capgemini.com/consulting/resources/blockchain-smart-contracts/
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проблем їх інтерпретації в лексиці програм, «зрозумілих» обчислювальним 

машинам, а також проблем відповідності алгоритмів програмного 

забезпечення алгоритмам правового регулювання. 

Тому закономірно виникає питання про необхідність формування 

корпусу суддів, що володіють відповідними компетенціями для розгляду 

спорів обтяжених застосуванням комп'ютерних технологій, і наявності 

інституту кваліфікованих експертів. 

Особливу увагу для випадку застосування розумних контрактів в 

технологіях Інтернету речей слід приділити питанням взаємодії мережевих 

комп'ютерних програмних і / або програмно-апаратних засобів, за допомогою 

яких реалізуються розумні контракти, з фізичними або цифровими об'єктами, 

зміна стану яких буде виступати своєрідним тригером (спусковим 

механізмом) для вступу в дію тих чи інших положень контракту, тобто мова 

йде про виконання функцій оракулів. В цьому випадку будуть мати місце 

проблеми правового регулювання верифікації фізичних або цифрових 

об'єктів, забезпечення кібербезпеки технологічних систем взаємозв'язку 

зовнішніх об'єктів з розумними контрактами, підтвердження достовірності та 

цілісності інформації, а також протоколювання переданих повідомлень. Крім 

того, виникають проблеми визначення правових механізмів анонімізації 

фізичних осіб та об‘єктів з метою забезпечення захисту персональних даних. 

Ще один передбачуваний суттєвий бар'єр у взаємодії розумних 

контрактів з фізичними або цифровими об'єктами був вказана в одній з робіт, 

в якій зазначається, що кожен вузол в ланцюжку блокчейнів виконує розумні 

контракти незалежно (вірніше, дублюючи їх), але не синхронно, тому, коли 

виникає необхідність використання інформації від зовнішнього джерела, то 

кожен вузол робить це повторно і окремо452. Автори роботи стверджують, що 

оскільки це джерело знаходиться поза ланцюга блокчейн, то немає гарантії, 

                                           
452 ‗Smart contracts‘ (Strafford Kent Law, August 12, 2017) <http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-

contracts/> дата звернення 5 червня 2018. 

http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/
http://www.straffordkentlaw.co.uk/blog/smart-contracts/


314 

 

що кожен вузол отримає одну і ту саму інформацію, так як фізичні або 

цифрові об'єкти можуть в різний час генерувати різну інформацію про свій 

стан або стати тимчасово недоступними. Наявність відмінностей в 

інформації, яка записується у вузли блокчейн ланцюжка призводить до 

відмови в транзакції, тобто у відмові виконання якихось положень розумного 

контракту. Ця проблема вимагає вирішення як на технологічному, так і на 

правовому рівні. 

При використанні розумних контрактів питання забезпечення 

кібербезпеки стають пріоритетними, як і для всіх технологій, заснованих на 

використанні ІКТ і мережі Інтернет. У 2016 році Децентралізована автономна 

організація (Decentralized Autonomous Organization, DAO) оголосила, що 

хакер використовував уразливість в Ethereum, платформі, що використовує 

блокчейн, завдавши загальний збиток близько 150 мільйонів доларів. Але 

недолік був не в самій платформі блокчейна, а в наявності лазівки в коді 

розумного контракту, тому хакеру вдалося створити рекурсивну відправку 

грошей в контракті, тобто команда відправки коштів викликала інший запит 

«відправити гроші»453. 

Незважаючи на те, що в даному конкретному випадку платформа, яка 

використовує блокчейн, виявилася поза підозрою, питання забезпечення 

надійності її функціонування залишається відкритим. Як інфраструктурна 

основа для багатьох додатків розумного контракту, вона повинна 

задовольняти підвищеним вимогам до надійності, безперервності і стійкості 

роботи, а також до стійкості в умовах реалізації кіберзагроз. 

Відомо, що кожен вузол в блокчейн мережі зберігає величезні обсяги 

одних і тих же даних і в залежності від застосування блок-ланцюга, деякі з 

цих даних можуть бути класифіковані як персональні дані, що створює певні 

                                           
453 K Panetta, ‗Why Blockchain‘s Smart Contracts Aren‘t Ready for the Business World‘ (Gartner, June 26, 

2017) <http://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-blockchains-smart-contracts-arent-ready-for-the-business-
world/> дата звернення 5 червня 2018. 
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труднощі із застосуванням законодавства в частині недопущення 

несанкціонованої і незаконної обробки персональних даних і недопущення їх 

випадкової втрати або знищення, а також в частині задоволення законної 

вимоги про їх видалення454. 

З урахуванням того, що в цілому технології Інтернету речей при наданні 

послуг і проведення робіт будуть характеризуватися превалюванням 

горизонтальних зв'язків між суб'єктами, особливої актуальності набуває 

вивчення проблеми можливості використання розумних контрактів в 

транскордонному режимі. Розумні контракти, що базуються на використанні 

блокчейн платформ, максимально підходять для підтримки горизонтальних 

взаємозв'язків між суб'єктами договірних відносин і дозволяють здійснювати 

транзакції в транскордонному режимі, що призводить до необхідності 

вирішення проблеми визначення юрисдикції цих контрактів. 

 З входженням в життя соціуму нових технологій, в тому числі і 

інформаційних, практично завжди виникає питання щодо реакції системи 

права на використання цих технологій в суспільних відносинах. Традиційно 

ця реакція зводиться до чотирьох варіантів: нічого не треба міняти; потрібні 

лише деякі косметичні зміни в праві і законодавстві; необхідні зміни 

положень традиційної системи права і законодавства; створення нових 

галузей права і законодавства. 

Вельми спокусливим виглядає четвертий варіант, який, здавалося б, 

створює умови для креативного та інноваційного підходу до вирішення 

проблем правового регулювання суспільних відносин, які виникають у 

зв'язку з використанням нових технологій. В останні роки такий підхід набув 

поширення у вигляді пропозицій про створення нових галузей права: право 

електронних магістралей, телекомунікаційне право, право ІТ, комп'ютерне 

                                           
454 L Russell, ‗Blockchains: The legal landscape‘ (BLAKE MORGAN, 5 December 2016) 

<https://www.blakemorgan.co.uk/training-knowledge/features-and-articles/blockchains-legal-landscape/> дата 
звернення 5 червня 2018. 

https://www.blakemorgan.co.uk/training-knowledge/features-and-articles/blockchains-legal-landscape/
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право тощо. Звичайно, подібні ідеї мають право на життя, за умови: по-

перше, серйозного теоретичного обґрунтування можливості виділення 

окремої нової галузі права, по-друге, обґрунтування практичної та 

економічної доцільності. 

Нові технології, широко входять в практику суспільних відносин – це, як 

правило, проривні технології, що ведуть до прогресу в розвитку соціуму. З 

урахуванням сучасного динамічного розвитку суспільних та економічних 

процесів часу на створення систем правового регулювання з урахуванням 

використання цих нових технологій відводиться не дуже багато. З іншого 

боку, відсутність ефективної системи правового регулювання є одним з 

основних бар'єрів на шляху широкого використання нових технологій в 

суспільних відносинах, що може бути причиною зниження темпів 

економічного розвитку. 

Тому для багатьох сучасних стратегій розвитку системи права в зв'язку з 

появою нових технологій, наприклад, технологій Інтернету речей або 

розумного контракту, і їх використання для реалізації суспільних відносин 

найбільш ефективним є третій варіант: внесення необхідних змін в 

традиційну систему права і систему законодавства. 

У частині, розумних контрактів слід в основному підтримати позицію 

М. Сабо, яка кореспондується з нашим попереднім висновком: «успіх 

загального права контрактів в поєднанні з високою вартістю його заміни 

робить доцільним як збереження, так і використання принципів цього права 

там, де це необхідно»455. Але цю позицію потрібно дещо модернізувати: 

необхідно максимально використовувати положення традиційної системи 

права з відповідним його удосконаленням і лише у разі неможливості 

                                           
455 N Szabo, 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets' (1996) 

<http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.be
st.vwh.net/smart_contracts_2.html> дата звернення 5 червня 2018. 
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реалізації такого підходу починати формувати принципово нових положень у 

праві та законодавстві. 

Таким чином, в частині вирішення проблеми формування правового 

забезпечення широкого застосування розумних контрактів з урахуванням 

викладеного раніше і результатів деяких досліджень456 457 можна сформувати 

наступні завдання, що стоять перед правою наукою: 

1. Інтеграція системи правового регулювання застосування розумних 

контрактів в традиційну національну правову систему. 

2. Визначення юридичного статусу розумного контракту, формування 

правових вимог до його форми і змісту. 

3. Визначення юрисдикції розумних контрактів, в тому числі, при 

наявності транскордонних транзакцій. 

4. Дослідження особливостей правовідносин, пов'язаних з розумним 

контрактом, особливостей юридичних прав, обов'язків і відповідальності 

його сторін. 

5. Дослідження проблеми визначення юридичних ризиків та обмежень 

використання розумних контрактів в різних сферах застосування. 

6. Формування правових механізмів нагляду, встановлення 

відповідальності за порушення умов розумного контракту або при наявності 

помилок в комп'ютерній програмі а відшкодування завданих збитків. 

7. Формування правових вимог щодо забезпечення достовірності 

індикації та фіксації подій або явищ в реальному світі, факт наявності яких є 

причиною для здійснення певних дій сторін при виконанні розумного 

контракту. 

8. Шляхи вирішення правовими засобами проблеми наявності неповної 

спостережливості з боку учасників договору всіх прихованих дій 

                                           
456 ibid. 
457 P Boucher, How blockchain technology could change our lives. In-depth Analysis (European Union, 2017) 

24. <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html> дата звернення 5 червня 2018. 



318 

 

програмного забезпечення розумного контракту, що може привести до 

небажаного збитку. 

9. Розробка правових механізмів верифікації сторін контракту, що 

здійснюють транзакцію, на момент її здійснення. 

10. Вирішення протиріччя між законодавчими вимогами обмеження 

доступу до персональних даних та іншої чутливої інформації сторін 

контракту, яка в ньому може міститися, і відкритістю інформації по всіх 

транзакціях для всіх учасників публічної децентралізованої мережі блокчейн 

і її зберіганням в кожному вузлі блокчейн ланцюжка. 

11. Правова регламентація забезпечення кібербезпеки як програмного 

забезпечення, що підтримує використання розумних контрактів, так і 

програмно-апаратних платформ, на яких розміщується це програмне 

забезпечення. 

12. Розробка пропозицій по процесуальним особливостям розгляду в 

суді суперечок, пов'язаних з розумними контрактами. 

Таким чином, можна сформулювати такі узагальнені висновки. 

1. Розумні контракти – прогресивна форма контрактів, що створює 

умови для реалізації на практиці багатьох переваг, які обумовлені 

використанням технологій Інтернету речей. 

2. Розумний контракт – інноваційна форма контракту, укладення, 

виконання та припинення якого відбувається за участю або без участі 

людини на основі з використання мережевих комп'ютерних програмних і / 

або програмно-апаратних засобів, що мають інформаційний  взаємозв'язок з 

фізичними або цифровими об'єктами, застосуваннях якого потребує 

проведення системних і комплексних правових досліджень в рамках 

цивільного, фінансового, інформаційного та інших галузей права. 

3. З метою зменшення невизначеності та вартості впровадження 

правового регулювання застосування розумних контрактів доцільно 

орієнтуватися на стратегію, яка полягає в максимально можливому 
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використанні правових механізмів традиційної системи права з необхідним 

удосконаленням або розвитком окремих правових положень. До створення 

нових правових конструкцій вдаватися тільки в тому випадку, коли в 

існуючому законодавстві не знаходиться навіть віддаленої аналогії. 
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ПІСЛЯМОВА 

В монографії досліджено виникнення та розвиток феномену Інтернету 

речей, на чисельних прикладах з‘ясовано його унікальну роль в розвитку 

соціуму, здійснено аналіз особливостей складу та функціонування 

технологій, які при цьому використовуються. Наведені багаточисельні 

приклади з різних сегментів соціальної активності свідчать про значні 

переваги та досягнення, які обумовлюються застосуванням технологій 

Інтернету речей. Такий широкий огляд прикладів дозволяє представникам 

юридичної професії сформувати уявлення щодо можливостей технологій 

Інтернету речей та особливостей їх застосування при реалізації певних 

суспільних відносин. Саме це, на наш погляд, є вкрай необхідною умовою 

для з‘ясування потрібних принципів, механізмів та засобів правового 

регулювання суспільних відносин, пов‘язаних з цим відносно новим явищем.  

 Загальновідомо, що визначення основних термінів для будь якої сфери 

досліджень є принципово важливим. Для цієї сфери суспільних відносин 

таким терміном, насамперед, є базовий термін – «Інтернет речей».  

Відмінність формулювання дефініції термінів, які мають технічне або 

технологічне походження, для юридичної сфери полягає в бажаності 

відображення певних технічних особливостей за умови уникнення зайвих 

подробиць з одночасним віддзеркаленням їх докорінної юридичної сутності. 

На наш погляд, запропонований в роботі варіант дефініції терміну «Інтернет 

речей» відповідає зазначеним умовам і обґрунтовано може бути використано 

в інтересах подальших юридичних досліджень.  

З метою визначення проблем правового регулювання в умовах 

безпрецедентної масштабності застосування, різноманітності техніки та 

технологій, що можуть бути задіяні, величезного потенційного впливу на 

різні сегменти діяльності як в цілому цивілізації та окремих держав або 

корпорацій чи фірм,  так і на життя кожної окремої людини вивчено та 

узагальнено зміст можливих ризиків та бар‘єрів на шляху впровадження та 
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функціонування Інтернету речей. Запропоновано розглядати Інтернет речей 

як адаптивну, самоконфігуровану, гетерогенну, гібридну, багатозв‘язну, 

багатовимірну і багатофункціональну глобальну гіперсистему, що додає 

певних системних правових проблем, але є вкрай необхідним для побудови 

адекватних правових моделей для різних прикладних сегментів людської 

діяльності. Наведені приклади та обґрунтування можливих ризиків та 

бар‘єрів в певних сегментах впровадження та застосування технологій 

Інтернету речей не є вичерпними. Скоріше вони слугують таким собі 

методологічним прикладом для юристів щодо наявності певного набору, 

системи прикладних проблем, які поміж іншого мають вирішуватись і 

засобами правового регулювання. Одночасно, в деяких випадках 

ілюструються напрями можливого виникнення правових проблем. 

Змістовну основу цього тому монографії складає розділ присвячений 

аналізу проблем правового регулювання суспільних відносин, пов‘язаних з 

Інтернетом речей. В якості типових прикладів наведено методологічні 

підходи щодо аналізу, з‘ясуванню та формулюванню правових проблем, 

обумовлених розвитком інформаційної інфраструктури Інтернету речей, 

застосуванням штучного інтелекту та роботів, автономних автомобілем, 

кораблів і дронів, пов‘язаних з використанням розумних контрактів, 

особливостями захисту персональних даних, авторського права та права 

інтелектуальної власності, із забезпеченням кібербезпеки, із визначенням 

юридичної відповідальності тощо. 

Для деяких випадків застосувань окремих технологій Інтернету речей та 

їх частин проаналізовані джерела виникнення правових проблем та 

сформульовані конкретні проблемні питання щодо подальших досліджень. 

Звичайно, наведені переліки питань для майбутнього наукового пошуку є 

відкритими та безумовно будуть доповнюватись як в процесі теоретичних 

розвідок, так і в процесі практичного застосування технологій Інтернету 

речей. Більш того, аналогічні переліки питань для майбутнього наукового 
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пошуку необхідно буде скласти для багатьох інших випадків застосування 

багаточисельних видів технологій Інтернету речей. 

Пропонується вважати, що майбутня система правового регулювання, 

яка є надважливим фактором впровадження та використання технологій 

Інтернету речей, повинна стати результатом діалектичного розвитку 

традиційної системи права, що значно скоротить час на формування цієї 

системи та одночасно дозволить задіяти багатовіковий юридичний досвід 

людства.  

Висловлена думка про те, що в умовах високої динаміки впровадження 

технологій Інтернету речей з урахуванням їх схильності до застосування у 

горизонтальних суспільних відносинах с одночасною їх глобалізацією 

доцільним є формування нової стратегії побудови законодавства. Яка полягає 

спочатку у зосередженні зусиль юридичної спільноти на розробленні 

пропозицій, насамперед, до актів міжнародного права, а вже на основі цих 

актів переходити до розвитку національного законодавства. За таких умов 

при використанні технологій ІВ у транскордонному режимі буде потрібно 

набагато менше зусиль для подолання міждержавних правових бар‘єрів. 

І на останнє, деякі міркування про значення Інтернету речей для 

людства, держав, бізнесів, кожної людини. 

Інновації – це тема яка отримала значне поширення в останні декілька 

десятирічь. Існує багато описів цього явища та термінів, що його визначають. 

На наш погляд, до інновацій можна віднести все те, що створює умови для 

отримання: 

1) об‘єкта з тими ж користувацькими властивостями, але за менші 
обсяги витрачених ресурсів; 

2) об‘єкта з тими ж обсягами витрачених ресурсів, але з кращими 
користувацькими властивостями; 

3) також ж об‘єкта, але з кращими користувацькими властивостями за 
менші обсяги затрачених ресурсів; 
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4) об‘єкта з принципово іншими (новими) користувацьким 
властивостями. 

Вважається, що інновації можуть мати місце лише на засадах 

застосування наукових або технічних чи технологічних досягнень. І, як 

правило, у загальному уявленні інновації здебільше пов‘язані з технічною 

сферою або зі сферами в яких застосовуються технічні або технологічні 

засоби. Насправді, інновації мають місце в будь-який сфері суспільної 

активності, в якій відбуваються зміни та здійснюється розвиток. 

Тому обєкт – це можуть бути будь-які товари, послуги, вироби, прилади, 

засоби, будівлі, інфраструктурні об‘єкти, твори тощо, а також процеси. При 

цьому процеси розуміємо як зміну станів або явищ будь де, яка відбувається 

певним визначеним порядком (за Словником української мови (Том 8, 1977. 

— с. 343, http://sum.in.ua/s/proces). Тобто мова може йти про процеси у будь-

який сфері суспільного життя: економічній, освітянський, охорони здоров‘я, 

управління державою, сільському господарстві, творчій, виробничій, 

транспортній, добичі корисних копалин, надання послуг, дозвіллі, військовій, 

банківський тощо, а також це різноманітні технічні та технологічні процеси. 

Звичайно користувацькі властивості – це те, що задовольняє певні потреби 

користувачів  певного об‘єкту. 

З урахуванням викладеного та на основі аналізу змісту певних наукових  

та публіцистичних творів на тему Інтернету речей, що були опубліковані за 

останні 10-15 років, можна ствердно дійти до наступного висновку.  

Інтернет речей може стати і, з великою вірогідністю, стане самим 

масштабним інноваційним проектом всього людства за всю історію земної 

цивілізації.
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