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ГЛАВА 1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ ПОДВИЖНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПОЧВАХ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

ПРОГНОЗУВАННЯ МІГРАЦІЇ РУХОМИХ ЗАБРУДНЕНЬ В ГРУНТАХ 

ВОДООХОРОННИХ ЗОН 

PREDICTION OF MIGRATION OF MOBILE CONTAMINANTS IN SOILS OF WATER 
PROTECTION ZONES 

DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-03-039 
 

Вступ.  

Забруднення грунтових та поверзневих вод поблизу природних джерел є 

однією з найактуальніших екологічних проблем. З давніх часів водойми 

створюють сприятливі умови не лише для господарської діяльності, але й для 

самого життя людей. В той же час вони є найбільш уразливим об’єктом 

екологічного забруднення. Більше того – стають першою жертвою нещадного 

винищення внаслідок хижацької експлуатації цього безцінного природного 

ресурсу та низки бездумних егоїстичних дій громадян. За прикладами далеко 

ходити не треба - їх безліч.  Взяти хоча б створення та підтримання режиму 

водоохоронних зон, якщо вони взагалі існують. Не секрет, що цей відомий 

найпростіший екологічний захід в повній мірі не виконується для великих рік, а 

для малих він взагалі лишається добрим наміром. При першій нагоді, особливо, 

коли справа стосується приватних інтересів, річка потрапляє під потужний прес 

забруднення внаслідок  цілого ряду не лише передбачуваних, але й 

неконтрольованих викидів стихійних джерел. 

Міграція рухомих компонентів токсичних речовин в грунтово-водних 

системах пов’язана зі значними ризиками для сільськогосподарського 

виробництва та довкілля[1-3]. Останнім часом зростає науковий та суспільний 

інтерес до прийнятних комп’ютерних методів прогнозування таких процесів, 

які б враховували інтегральні характеристики грунтів,  забруднень, погодних 

умов і сприяли прийняттю превентивних організаційно-технічних заходів [4-6]. 

 Відомо багато теоретичних моделей, які можливо реалізувати шляхом 

застосування поширених  комп’ютерних програм, зокрема, EXCEL. 

Запропонований підхід ґрунтується на результатах рішення диференційних 
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рівнянь масопереносу в пористому середовищі і дозволяє реалізувати 

довгостроковий екологічний прогноз з побудовою грунтово–геохімічних карт 

[7-11]. Передбачається, що на горизонтальних ділянках мають місце лише 

вертикальні зміни концентраційного профілю при рівному початковому 

розподілі забруднень. Вони досягають грунтових вод при контакті між 

грунтово – водною та капілярними зонами. У випадку похилої ділянки 

небезпечні речовини також можуть попасти у ґрунтові та поверхневі води 

завдяки їх періодичній міграції вздовж градієнта рельєфу. Моделювання 

забрудненої ділянки як системи потоків з диференційованим нахилом згідно 

реального рельєфу дає можливість знайти поточний розподіл забруднення.  

 

1.1. Концепція моделювання.  

Одним з цільових елементів екологічної безпеки є система оцінювання та 

аналізу реального концентраційного фону забруднень та прогнозування його 

змін з часом. На основі реальних і прогнозних даних стає можливим 

розрахунок еколого-економічних ризиків і підтримка оптимальних 

управлінських рішень [12-15].  

Процедури моніторингу міграції рухмих забруднень в природні водойми 

передбачає: створення геогідродинамічних та геохімічних карт прибережних 

зон; визначення характеру господарської діяльності в цих зонах; ідентифікацію 

існуючих та потенційних джерел забруднення, особливо неорганізованих; 

розробку методики збирання та оброблення лабораторних даних контроль6них 

ділянок, в першу чергу, найбільш інформаційних, індикативних; менеджмент 

моніторингових даних, що включає статистичний аналіз, інтерпретацію, 

презентацію та розповсюдження в інформаційних мережах, включаючи 

широкий суспільний загал. 

 Впровадження системи моніторингу вимагає чіткого уявлення мети, 

конкретних задач, об’єктивних та суб’єктивних умов її функціонування. Для 

цього необхідно мати апробовану методику ідентифікації існуючого стану і 

тенденцій зміни дебіту водойми, якості води в термінах концентрацій та 
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шкідливого впливу на довкілля. Аналогічні дані повинні бути і для міграційних 

потоків контрольованого забруднення. 

 

1.2. Обгрунтування захисної здатності водоохоронних зон.  

Основними факторами захисту малих водойм від техногенного впливу 

прийнято: х1 - ширина водоохоронної зони, х2 – крутизна схилу, х3 – характеристика 

рослинного шару. Для оцінювання функції відносного забруднення водойми ( % від 

загальної кількості рухомих забруднень, що потрапили на площу водоохоронної 

зони) фактори впливу теж враховувались у безрозмірному вигляді. Ширина 

водоохоронної зони відносно нормативної прийнята за +1, половинна ширина 

характеризується 0, а її відсутність (крайка води) характеризується параметром -1. 

Крутизна схилу вимірюється в % , або у відносному перепаді геодезичної висоти до 

ширини водоохоронної зони. Характеристика рослинного шару прийнята за +1 

(наявність рослинності), за 0,5 (помірна рослинність) або за 0 (відсутність 

рослинності).  

Теоретично відносна кількість забруднень Y, що пройдуть через нижню 

межу водоохоронної зони води, визначиться інтегруванням поточної 

концентрації забруднення по тривалості опадів та довжині крайки води XX’, 

прилеглої до контрольованої водоохоронної зони, за формулою:     

*

0

XX
qbCdxd

Y
m S

τ
ψ τ

= ∫ ∫
                                                 (1) 

в якій b – ширина водоохоронної зони; 

ψ  – параметр гідравлічного виносу; 

q  – інтенсивність опадів, HaSm /3 ;             

0m  – початковий вміст рухомих компонентів, Kg/Ha;  

S = bXX’ – площа контрольної ділянки в межах водоохоронної зони, Ha. 
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В таблиці 1 наведені осереднені експериментальні дані затримуючої здатності 

водоохоронних зон Y в залежності від впливаючих факторів, нормованих 

відповідно методиці планування експерименту.  

Обробка даних згідно методики планування експерименту дозволила 

записати функцію множинної лінійної регресії у вигляді: 

321 X11,0X12,0X29,067,0Y −+−= .                                 (2) 

 

Таблиця 1.  

Фактори впливу на затримуючу здатність водоохоронних зон 
№ Х1 Х2 Х3 Y 

1 1 -1 1 0.1 

2 1 0 1 0.3 

3 1 1 1 0.5 

4 0 -1 1 0.3 

5 0 0 1 0.4 

6 0 1 1 0.6 

7 -1 -1 1 0.9 

8 -1 0 1 0.95 

9 -1 1 1 1 

10 1 -1 0 0.2 

11 1 0 0 0.4 

12 1 1 0 0.7 

13 0 -1 0 0.5 

14 0 0 0 0.55 

15 0 1 0 0.78 

16 -1 -1 0 0.98 

17 -1 0 0 1 

18 -1 1 0 1 

 

Отримана модель є якісною за всіма критеріями, результати роботи (а саме 

основні статистичні показники моделі) представлено в таблиці 2. 
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Таблиця 2.  

Оцінювання затримуючої здатності водоохоронних зон від впливаючих 

факторів 

Статистичні показники Числове значення 

Регресійна статистика:  

Множинний R (коефіцієнт кореляції) 0,95 

R-квадрат (коефіцієнт детермінації) 0,90 

Дисперсійний аналіз:  

F (критерій Фішера) 66,87 

Значущість F 1,64∙10-11 

Критичне значення F 3,03 

Параметри рівняння регресії:  

Y - перетин 0,67 

 Змінна х1 -0,29 

Змінна х2 0,12 

Змінна х3 -0,11 

t-статистика Стьюдента:  

Y - перетин 23,17 

Змінна х1 -12,567 

Змінна х2 5,037 

Змінна х3 -2,37 

Критичне значення t 2,07 

 

Дані, наведені в таблиці 2, показують, що отриманий коефіцієнт кореляції 

(0,95) свідчить про правильну специфіку обраної моделі та про дуже тісний 

лінійний зв’язок ширини водоохоронної зони, крутизни схилу та 

характеристики рослинного шару з затримуючою здатністю водоохоронних 

зон. На якість знайденого рівняння вказує й коефіцієнт детермінації (в нашому 

дослідженні він склав 0,90), що доводить правильність обраних для 

дослідження факторів та їх вагомий вплив на результуючий показник. З іншого 
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боку, якість рівняння підтверджує й критерій Фішера, розрахований з довірчою 

ймовірністю 95%, значення якого в десятки разів більше від критичного (3,03). 

Для кожного оціненого параметра регресії проведено окрему перевірку його 

статистичної значущості за допомогою t-тесту (критерію) Стьюдента. 

Абсолютні величини фактичних значень t-статистики за пояснюючими 

факторами переважають критичне (2,07), що знайдене за спеціальними 

таблицями t-статистики, а це означає, що оцінки параметрів рівняння регресії 

не випадково відрізняються від нуля, а є статистично значущими. Цим ще раз 

підтверджується правильність вибору специфіки побудованої моделі.  

Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що модель адекватна 

реальній дійсності, якісна, й отримані оцінки параметрів рівняння регресії не 

випадкові, а сформовані під впливом вагомих пояснюючих факторів. Отже, 

знайдену функцію регресії можна застосовувати для подальших досліджень, 

аналізу та прогнозування впливу на затримуючу здатність водоохоронних зон 

вказаних пояснюючих факторів, а саме – ширини водоохоронної зони, крутизни 

схилу та характеристики рослинного шару. 

Кожний коефіцієнт в рівнянні регресії свідчить про ступінь впливу 

відповідного пояснюючого фактора на результативний показник при 

фіксованому положенні іншого фактора, а саме, як зі зміною кожного окремого 

фактора на одиницю змінюється результативний показник. Аналіз рівняння 

регресії (11) підтвердив вирішальний вплив ширини водоохоронної зони х1 на 

рівень захисту водойми від забруднення в порівнянні навіть з впливом 

крутизни рельєфу (схилу) х2  та стану рослинного покрову х3.  

 

1.3. Комп’ютерне моделювання прогнозування міграції рухомих 

забруднень в грунтах водоохоронних зон.  

Комп’ютерна модель передбачає оцінку початкового екологічного стану 

системи, вимірювання інтенсивності окремого або величини сумарного 

техногенного навантаження, а також часу дії забруднення й інтегрального часу 
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опадів (дощу), і прогноз зміни стану екосистеми під впливом техногенного 

навантаження [15] за законом [1].  

Візуалізацію початкового стану забруднення сільськогосподарських угідь 

та одержаних результатів, тобто комп’ютерної імітаційної моделі загалом, 

проведемо засобами MS Excel.  Реалізована комп'ютерна імітаційна модель 

[14], [15] ілюструється наступними скриншотами, що представлені для 

пояснення опису: рис. 1 представляє загальний вигляд робочого вікна з 

таблицею та командними кнопками; рис. 2 графічно представляє розподіл 

концентраційного фону забруднення. 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд робочого вікна з таблицею та командними 

кнопками 
 

 
Рис. 2. Розподіл концентраційного фону забруднення через 8 днів 

 

Далі представимо програмний код кнопки  керування процесом 

введення дальності прогнозу: 

Sub Час() 

k = 7 
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For i = 0.5 To Cells(6, 2) Step 0.5 

Cells(k, 5) = i 

k = k + 1 

Next 

For i = Cells(6, 2) + 0.5 To 30 Step 0.5 

Cells(k, 5) = "" 

k = k + 1 

Next 

End Sub. 

Програмний код кнопки  керування процесом введення інтегрального 

часу дощу має вигляд: 

Sub Дощ() 

For i = 7 To Cells(6, 2) * 2 + 5 

If Cells(i, 4) > 0 Then Cells(i + 1, 4) = Cells(i + 1, 4) + Cells(i, 4) 

Next 

k = Cells(6, 2) * 2 + 7 

For i = Cells(6, 2) + 0.5 To 30 Step 0.5 

Cells(k, 4) = "" 

k = k + 1 

Next 

End Sub. 

Очищення таблиці робочого вікна від результатів попереднього варіанту 

імітаційної моделі (підготовку ІММ до нового експерименту) здійснює кнопка 

керування , програмний код якої виглядає наступним чином: 

Sub Очистити() 

For i = 7 To 46 

Cells(i, 4) = "" 

Next 

End Sub. 
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За допомогою побудованої імітаційної моделі забруднення досліджуваної 

земельної ділянки можна швидко спрогнозувати можливі його зміни в різних 

сценаріях та ризикових ситуаціях.  

Комп'ютерна імітаційна модель описується далі наступними прикладами, 

що ілюструють її варіативність та стосуються визначення параметрів 

екологічної безпеки сільськогосподарських угідь при забрудненні шкідливими 

речовинами (рис. 3-6). Згідно з описаною моделлю були проведені 

експерименти для визначення параметрів стану екологічної безпеки з 

розвитком у часі та таким ймовірнісним фактором як відсутність/наявність 

опадів (дощу) в прогнозований період. Реалізовані імітації ілюструються 

наступними скриншотами: рис. 3 представляє загальний вигляд робочого вікна 

з таблицею та прогнозом на 10 днів з дощем (С0=0,06) на 6-ту ніч тривалістю 8 

годин; рис. 4 графічно представляє розподіл концентраційного фону 

забруднення за 10 днів з дощем (С0=0,06) на 6-ту ніч тривалістю 8 годин; рис. 5 

представляє загальний вигляд робочого вікна з таблицею та прогнозом на 10 

днів з дощем (С0=0,06) на 4-ий день тривалістю 3,5 години й 6-ту ніч 

тривалістю 8 годин; рис. 6 графічно представляє розподіл концентраційного 

фону забруднення за 10 днів з дощем (С0=0,06) на 4-ий день тривалістю 3,5 

години й 6-ту ніч тривалістю 8 годин. 

 

 
Рис. 3. Загальний вигляд робочого вікна з таблицею та прогнозом на 10 

днів з дощем (С0=0,06) на 6-ту ніч тривалістю 8 годин 
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Рис. 4. Розподіл концентраційного фону забруднення за 10 днів з дощем 

(С0=0,06) на 6-ту ніч тривалістю 8 годин 

 

 
Рис. 5. Загальний вигляд робочого вікна з таблицею та прогнозом на 10 

днів з дощем (С0=0,06) на 4-ий день тривалістю 3,5 години й 6-ту ніч 

тривалістю 8 годин 

 

 
 

Рис. 6. Розподіл концентраційного фону забруднення за 10 днів з дощем 

(С0=0,06) на 4-ий день тривалістю 3,5 години й 6-ту ніч тривалістю 8 годин 

 

Отримані результати дозволяють оцінювати та прогнозувати екологічну 

безпеку типової екосистеми у взаємодії з господарською діяльністю людини. 

Аналіз екологічної ситуації є важливою процедурою при виборі оптимальних 

теніко-економічних рішень.  
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Висновки.  

Розвиток соціально-економічної системи України потребує нагального 

вирішення проблем захисту грунтово-водних систем сільськогосподарських 

угідь, як основи отримання сталих врожаїв з урахуванням вимог біолого-

токсикологічної безпеки продукції. 

На підставі геогідродинамічного обґрунтування запропонована практична 

комп’ютерна  модель масопереносу та міграції рухомих компонентів 

забруднень на схилових землях та методика визначення геогідродинамічних 

параметрів. Дослідженнями міграційних властивостей рухомих форм 

забруднень визначені статистичні характеристики впливу параметрів 

водоохоронних зон на їх захисні функції. Збереження водоохоронних зон в 

належному стані є надзвичайно актуальним в умовах зростання техногенного 

навантаження на водойми та негативного впливу глобального потепління.  
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ГЛАВА 2. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗА 

ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОГЛЯД СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ І 

ПРОГНОЗУ ПОВЕДІНКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
OVERVIEW OF MODERN SOFTWARE FOR ANALYZING THE STATE AND FORECASTING 

BEHAVIOR OF THE SECURITIES MARKET 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-03-041 

 
Вступ.  

Створення системи моніторингу фондового ринку і ринку цінних паперів – 

задача актуальна. У якості системи збору, обробки та передачі інформації 

використовуються програмно – аналітичні платформи – Національний 

депозитарій та Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 

що розміщуються на відповідних інформаційних Web – порталах.  

Розробка єдиної інформаційної системи (середовища) обумовлена 

необхідністю впровадження міжнародних стандартів розкриття інформації 

учасниками ринку на території України [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], 

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

 

2.1. Огляд провідних агентств і компаній  ринку цінних паперів. 

Агентство Reuters на сьогодні є провідною службою фінансової інформації 

в світі. Основними продуктами агентства є: інформаційні системи серії 2000 

(Money 2000, Markets 2000, etc.), що охоплюють увесь спектр інструментів 

фінансового, біржового, товарного та фондового ринків; робоча станція ATW 

(Advanced Trader Workstation), що працює в середовищі UNIX та включає 

систему реєстрації угод, ведення позицій, комплексного аналізу та управління 

фінансовими ризиками Kondor+; Triarch-2000 – відкрита інформаційна 

платформа, що працює під операційною системою UNIX та орієнтована на 

управління потоками даних у великому дилінговому залі та інтеграції цих 

потоків з внутрішньобанківськими розрахунковими та інформаційними 

системами; служба фінансової інформації Dow Jones знаходиться на одному 
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рівні з агентством Reuters (спільно вони контролюють більш ніж 60% світового 

ринку інформаційних послуг). Агентство розраховує індекс LIBOR.  

Агентство Tenfore являє собою супутникову систему фінансово-

економічної інформації. Діяльність агентства направлена на широке коло – від 

банків до приватних осіб. Базовий продукт агентства Tenfore Workstation. До 

нього додається пакет технічного аналізу інформації. 

Компанія CQG International має великий ряд переваг: доступна ціна, 

можливість гнучкої підписки, увесь спектр ринку FOREX, персональні та 

сітьові версії програмного забезпечення, засоби формування робочої та 

торгової середи, мінімальні строки поставки, супутниковий канал.  

Агентство Bloomberg представляє собою службу інформації, що висвітлює 

усі ключові аспекти світового фінансового та фондового ринку, в тому числі 

надає різноманітну статистичну інформацію по ринках акцій, валюти, 

заставних цінних паперах, індексах, ринках муніципальних, корпоративних, 

єврооблігацій, облігацій зовнішнього державного боргу, сировини, продукції та 

ін. 

 

2.2. Аналіз сучасного програмного забезпечення ринку цінних паперів. 

На сьогоднішній день на українському ринку представлено більше 30 

різних інформаційних систем [2] - від програм простої побудови графіків і 

знаходження ліній тренда за своїми внутрішніми правилами до діаграм 

глибокого фінансового аналізу, які дозволяють розробляти (оцінювати 

параметри і візуалізувати) складні математичні моделі. Більшість з них є 

комерційними продуктами компаній-розробників, серед яких найбільш 

популярні «MetaStock», «QUIK», «MetaTrader», «NetInvestor», «ІНВЕСТОР» і 

«PolyAnalyst». Інші представляють собою власні розробки банків та 

інвестиційних компаній («Алор-Трейд», «Атон-Лайн», «Альфа-Директ», «Гута-

Брокер» та ін.) Ці засоби дозволяють своєчасно отримувати, аналізувати 

поточну інформацію та проводити фінансові операції.  
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Незважаючи на різноманіття програмного забезпечення [6], [12], [13], [14], 

[15], [16], [17] для аналізу ринку цінних паперів далеко не кожен охочий може 

собі дозволити скористатися сучасними розробками. Сьогодні вже відбувся 

поділ на системи з досить великим сервісом, призначені для великих 

брокерських компаній, що вимагають великих фінансових витрат (наприклад, 

QUIK, NetInvestor, Tranzaq) і системи, призначені для середніх і дрібних 

операторів і гравців-початківців. Відсутність достатніх початкових коштів 

змушує приватних інвесторів використовувати в основному піратські копії 

програм для технічного аналізу фінансових ринків. Найчастіше дешеві 

програмні продукти не представляють інтересу для біржового аналітика, тому 

що мають обмежений інструментарій і не дозволяють провести повноцінний 

аналіз і зробити коректний прогноз поведінки ринку.  

Українські інвестори використовують для аналізу ринку цінних паперів 

наступні програми:  

«MetaStock» - програмний продукт компанії Equis International. Програма 

пре-доставляє повний інструментарій для роботи на фондовому ринку з 

використанням технічного аналізу. 

Переваги: можливість створення власних торгових систем та індикаторів 

на будь-яких видах цінних паперів; бібліотека експертів допоможе в складних 

ситуаціях на ринку, визначить зарож-даються тренди, підкаже моменти 

виникнення цікавлять комбінацій свічок і багато іншого; широкий вибір 

готових індикаторів для аналізу та прогнозу ринкових ситуацій допоможе 

правильно здійснювати угоди; зручні можливості для експорту та імпорту 

даних.  

 «QUIK» - це спеціалізована програма, що встановлюється на комп'ютер 

користувача і призначена для перегляду і аналізу біржових котирувань, а також 

здійснення угод. Клієнтський термінал QUIK є функціональним аналогом 

робочого місця біржового трейдера - потужним інструментом обробки біржової 

інформації з широким набором функцій, які можуть застосовуватися для 

виконання як простих, так і спеціалізованих операцій, завдяки чому QUIK 
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заслужив виняткову популярність серед систем інтернет-трейдингу. Для 

передачі інформації між терміналом і сервером QUIK використовується 

мережа.  

Переваги перед іншими терміналами: висока оперативність отримання 

інформації та виконання заявок; оптимізований протокол передачі даних; 

застосування стійких засобів захисту інформації; повноцінна підтримка 

торговельних операцій на основних біржових майданчиках, включаючи адресні 

угоди і аукціони з розміщення цінних паперів; розвинений функціонал роботи 

із заявками - зручне введення і зняття заявок, умовні заявки шести різних видів, 

імпорт транзакцій, підготовлених іншими програмами; можливість експорту 

даних в інші програми в режимі on-line: MS Excel, бази даних, професійні 

пакети технічного аналізу; вбудована мова QPILE для створення таблиць з 

розрахунковими параметрами і програмування торгових стратегій.  

«MetaTrader» - інформаційно-торгова платформа, розроблена компанією 

MetaQuotes Software. Призначена для проведення торгових операцій і 

технічного аналізу в реальному режимі часу при роботі на ринках Forex, CFD, 

Futures. Декілька видів вбудованих ордерів дозволяють гнучко управляти 

торгівельною діяльністю [6], [12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

Крім великої кількості технічних індикаторів і лінійних інструментів в 

термінал вбудований власна мова програмування торгових стратегій 

MetaQuotes Language 4. За допомогою цієї мови можна створювати механічні 

торгові системи (Радники, Expert Advisors), індикатори (Custom Indicators) і 

скрипти (Scripts). Радники здатні в режимі реального часу аналізувати ситуацію 

на ринку, приймати рішення, виставляти ордери і відкривати позиції без участі 

трейдера. Користувальницькі індикатори, як і вбудовані, можуть відображати 

ринкову ситуацію і генерувати різні сигнали, а скрипти призначені для 

одноразового виконання будь-яких дій.  

Клієнтський термінал MetaTrader це: робота з інструментами ринків Forex, 

Futures і CFD; різні технології виконання ордерів: Instant Execution, Request 

Execution, Market Execution; конфіденційність операцій, що проводяться;  
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безмежна кількість графіків; підтримка різних часових періодів графіків; велика 

кількість технічних індикаторів і лінійних інструментів; експерти, споживчі 

індикатори та скрипти; експорт даних в режимі реального часу по протоколу 

DDE; сигнали про системні і торгові події; оперативне отримання новин;  

багатомовний інтерфейс; внутрішня електронна пошта;  друк графіків.  

ІТС «NetInvestor», пропонована інформаційним агентством «МФД-

ІнфоЦентр», є повноцінною інформаційно-торгівельної системою, що дозволяє 

не тільки здійснювати торгівельні операції, але й отримувати додаткову 

інформацію про хід торгів на різних майданчиках. Надається можливість 

отримувати стрічку економічних новин, а також даних з інших українських і 

західних ринків у режимі реального часу.  

Переваги: торгова система надається безкоштовно; виставлення стоп-лосс 

заявок і сигналів; два типи заявок: ринкова та лімітована; графічне 

відображення інформації; отримання додаткової інформації з фінансового і 

фондового ринку; швидка адаптація до мінливих умов роботи; використання 

сертифікованих кріптосредств - гарантія коректної процедури вирішення 

конфліктних ситуацій; стабільний експорт даних в системи технічного аналізу.  

«ІНВЕСТОР» - продукт компанії «ІНІСТ». Система призначена для 

інвестіційних компаній і банків, що активно працюють на фондовому ринку 

МВБ і надати можливість своїм клієнтам самостійно працювати з заявками в 

режимі реального часу. Центр системи встановлюється в банку або 

інвестиційній компанії і дозволяє одночасно підтримувати роботу 

необмеженого числа інвесторів. Клієнти через Інтернет з'єднуються з Центром 

та безпосередньо беруть участь у біржових торгах. Система «ІНВЕСТОР» 

складається з двох частин: брокерська і клієнтська частини. Клієнтська частина 

системи «ІНВЕСТОР» дозволяє в режимі реального часу: стежити за 

поточними котируваннями цінних паперів під час торгів; мацію і котирування;  

тримувати постійно оновлювану біржову інформації; виставляти, знімати і 

редагувати свої заявки; отримувати інформацію про зроблені угоди;стежити за 

своїми поточними залишками в коштах і паперах; виставляти стоп-лосс заявки;  
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обмінюватися текстовою інформацією з брокером; формувати і друкувати звіти 

в будь-який момент торгової сесії і за архівну добу; передавати всю отриману 

інформацію в системи технічного аналізу (MetaStock, Omega 2000) і в 

стандартні офісні додатки (MS Excel); створювати графіки, що відображають 

історію торгів за добу; працювати з декількома рахунками;  відслідковувати 

обсяг і якість мережевого трафіку; отримувати новинні стрічки провідних 

інформаційних агенств. 

Пакет PolyAnalyst (компанія «Мегапьютер Интеллидженс», Росія) є 

багатопрофільним інструментом стратегії видобування знань в великих обсягах 

тексту і структурованих даних. Система надає можливість відповісти на різні 

питання бізнесу шляхом вивчення історичних даних і прогнозування 

результатів майбутніх ситуацій. Дозволяє виконувати численні завдання 

аналізу даних: класифікація; кластеризація; прогноз; план навчання; наліз 

тенденцій. 

В даний час PolyAnalyst - один з найбільш потужних Data Mining пакетів у 

світі. Основна перевага програми полягає у різноманітності та ефективності 

реалізованих в системі математичних алгоритмів аналізу даних. 

Успіх прогнозування поведінки фондового ринку та ринку цінних паперів 

залежить, перш за все, від якості інформації, яка використовується для 

побудови математичних моделей прогнозів [6], [12], [13], [14], [15], [16], [17].  

 

Висновки.  

З розвитком інформаційних технологій змінюються й засоби аналізу 

отриманої інформації. Самі інформаційні потоки трансформуються та 

перетворюються в масу даних, яку неможливо обробляти без залучення нових 

технологій. З ускладненнями інформаційних потоків розвиваються методи та 

інструменти для їх дослідження. Таким чином, сучасні методи обробки та 

аналізу інформації надають  великі можливості для оцінки, аналізу та 

прогнозування динаміки поведінки ринку на основі статистичних та 

інформаційних даних світових фінансових служб інформації. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕКТОРА 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ) 
ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 

КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕКТОРУ КРИТИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ) 

THEORETICAL AND MULTIPLE APPROACH TO THE CREATION OF THE LIST OF CRITICAL 
INFORMATION INFRASTRUCTURE OBJECTS OF THE CRITICAL INFRASTRUCTURE 

SECTOR OF THE STATE (ON THE EXAMPLE OF AVIATION INDUSTRY) 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-03-036 

 
Вступ.  

Останнім часом у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості 

надзвичайних подій різного роду. Щодня світові ЗМІ повідомляють про 

природні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, терористичні акти, 

важкі злочини, акти піратства, вчинені як злочинними організаціями, так і 

окремими особами. Все частіше, у результаті таких подій, жертвами стає велика 

кількість людей та завдається шкода життєво важливим для існування держав 

системам, об’єктам і ресурсам. З огляду на це, більшість провідних держав 

світу стали приділяти увагу методам та засобам ідентифікації, систематизації та 

забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури (КІ), втрата або 

порушення нормального функціонування яких призведе до значних або навіть 

непоправних негативних наслідків для національної безпеки держави. Проте, як 

показав проведений аналіз [1-3], на сьогодні в Україні досі не сформовано 

вичерпний перелік об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) 

держави та не існує чіткого механізму формування цього переліку у жодному із 

визначених секторів КІ.  

 

3.1. Постановка завдання 

Серед секторів КІ особливого захисту потребує авіаційна галузь (АГ), де 

відповідно до керівних документів у цій галузі (зокрема [4]), необхідно 

ідентифікувати і захищати так звані критичні авіаційні інформаційні системи 
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(КАІС). Адже очевидно, що несанкціоноване втручання у роботу транспортної 

системи може призвести до значних економічних збитків, людських жертв і 

руйнування загальнодержавної інфраструктури. У роботі [5] проведено пошук 

та систематизацію сучасних КАІС, поділено їх на категорії, проаналізовано їх 

властивості та базові ознаки. Проте, необмежена кількість об'єктів і параметрів 

систем, які постійно варіюються, та важко прогнозована поведінка об'єктів з 

великою кількістю взаємозв'язків є основними причинами труднощів виявлення 

об’єктів КІ держави (зокрема в галузі АГ). Враховуючи зазначене, розробка 

моделі даних для формування переліку об’єктів КІІ держави, зокрема в АГ, є 

актуальним науковим завданням [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 

[12], [13], [14], [15], [16], [17]. 

 

2. Основна частина дослідження 

2.1. Рівень категорій та систем 

З урахуванням [3], введемо повну множину категорій систем КІІ у певному 

секторі S :  

{ }1 2
1

{ , ,} , ,
n

i n
i=

= = …S S S S S


     (1) 

де i ⊆S S  ( 1, )i n=  – категорії систем в певному секторі КІ, n  – загальна 

кількість категорій систем. 

Приклад 1. Розглянемо формування переліку об’єктів КІІ для АГ згідно [5], 

при 3n =  з урахуванням (1), визначимо множину категорій КАІС таким чином: 

{ } { } { }
3

1
1 2 3}{ , , , , , , ,

=

= = ==КАІS ІSАО BSPS І
i

SААiS S S S S S S ISAO BSPSS ISAA


 

де 1 = =ІSАОS S ISAO  – множина інформаційних систем (ІС) аеронавігаційного 

обслуговування; 2 = =BSPSS S BSPS  – множина бортових ІС повітряних суден; 

3 = =ІSААS S ISAA  – множина ІС авіакомпаній та аеропортів згідно [5]. Слід 

зауважити, що кожна множина може бути представлена  у трьох виглядах: 
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множина з індексом (І), наприклад 1S ; множина з індексом імені об’єкта (ІІО), 

наприклад ІSАОS  та множина з іменем об’єкта (ІО), наприклад ISAO . 

Множина категорій iS  може бути представлена у вигляді множини систем: 

{ }1 2
1

} , ,.{ . , ,.
i

i

i i

m

ij
j

i im
=

= =S S S S S


   (2) 

де ij i⊆S S  ( 1,i n= , 1, )ij m=  – системи i -ї категорії, im – кількість систем i -х 

категорій. 

З урахуванням (2), вираз (1) можна представити у такому вигляді: 

1

2

11 12 1
1 1 1

21 22 2 1 2

} }} ,  ,..., },
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{ { { {{

{ {..., ,  ,..., }},( 1, , 1, ).

i
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i ij m

m n n i

i

nm

i j

i n j m
= = =

= =

= ==S S S S S S

S S S S S S

     (3) 

Приклад 2. Для множини категорій 1S , при 1,n =  1 5m =  з використанням 

(2), представимо множину систем таким чином: 

{ }

{ } { }

1 ІSАО 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

SAE RZZP SSP SOD SM

5

Z

1j
j 1

} , , , ,

, ,

{

, , ,
=

= = ==

= =

S = S ІSАО

SAE,RZZP,SS

S S S S S S

P,SOD,S S S S S SMZ



 

де 1.1 SAE =S S= SAE  – системи авіаційного електро-зв’язку; 1.2 RZZP =S = S RZZP  – 

радіонавігаційні засоби забезпечення польотів; 1.3 SSP =S S= SSP  – системи 

спостереження; 1.4 SOD =S S= SOD  – системи обробки даних; 1.5 SMZ =S S= SMZ  – 

системи метеорологічного забезпечення [5].  

Аналогічно, для множини категорій 2S , при 2,n =  2 7m =  з використанням 

(2), представимо множину систем таким чином: 

{ }

{ } { }

2 BSPS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

SPS SZV NAV

7

1j
j 1

S SSPZ OSL SVI ABSK

} , , , , , ,

, , , , , , ,

{

, , , , ,
=

= = ==

= =

S = S BSPS

SPS,SZV NAVS SS

S S S S S S S S

S S S PZ OSL SS S S S VI ABSK



 

де 2.1 SPS =S S= SPS  – система повітряних сигналів; 2.2 SZV =S S= SZV  – системи 

зв’язку; 2 3 NAVS =S = S NAVS  – навігаційні системи; 2.4 SSPZ =S = S SSPZ  – системи 
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спостереження та попередження зіткнень; 2.5 OSL =S S= OSL  – обчислювальні 

системи літаководіння; 2.6 SVI =S S= SVI  – системи відображення інформації; 

2.7 ABSK =S = S ABSK  – автоматичні бортові системи керування [5]. 

Аналогічно, для множини категорій 3S , при 3,n =  3 5m =  з використанням 

(2), представимо множину систем таким чином: 

{ }

{ } { }

3 ІSАA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

CRS GDS IDS BSP DCS

5

1j
j 1

} , , , ,
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= == =

= =

S S S S S S

S S S S S
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де 3.1 CRS =S S= CRS  – система комп’ютерного бронювання; 3.2 GDS =S S= GDS  – 

глобальна система резервування (бронювання); 3.3 IDS= =S S IDS  – Інтернет 

системи бронювання (Internet Distribution Systems, IDS) або альтернативні 

системи бронювання (Alternative Distribution Systems, ADS); 3.4 BSP= =S S BSP  – 

система взаєморозрахунків; 3 5 DCS= =S S DCS  – системи управління відправками 

згідно [5].  

2.2. Рівень підсистем 

Множина систем ijS  може бути представлена у вигляді множини 

підсистем: 

{ }1 2
1
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    (4) 

де ijk ijS ⊆ S  ( 1,i n= , 1, ij m= , 1, )ijk r=  – множина підсистем системи ijS , ijr – 

кількість підсистем ij -ї  системи. 

З урахуванням (4), вираз (3) можна представити у такому вигляді: 
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Приклад 3. Для множини 1.1S , при 1,n =  1 1,m =  1 1 5,r =  з використанням (4), 

представимо множину підсистем таким чином: 

{ }

{ } { }

1.1 SAE 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
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== = = =

= =

S S SAE
  

де 1.1.1 SAPES S SAPE= =  – системи авіаційного повітряного електрозв’язку; 

1.1.2 SANES S SANE= =  – системи та мережі авіаційного наземного електрозв’язку; 

1.1.3 ZARS S ZAR= =  – засоби авіаційного радіомовлення; 1.1.4 SASZS S SASZ= =  – 

системи авіаційного супутникового зв’язку; 1.1.5 MTMS S MTM= =  – магістральні 

телекомунікаційні мережі згідно [5]. 

Аналогічно, для множин 1.2 1.4-S S , а для множини 1.5S , при 1,n =  1 5,m =  

1 5 3,r =  з використанням (4), представимо множину підсистем таким чином: 

{ }
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де 1.5.1 SCMAUS S SCMAU= =  – система централізованого метеозабезпечення 

аеронавігації Украероруху; 1.5.2 KRAMSS S KRAMS= =  – комплексні радіотехнічні 

аеродромні метеорологічні станції (КРАМС); 1.5.3 SADISS S SADIS= =  – 

супутникова система розповсюдження інформації для аеронавігації (Satellite 

Distribution System for Information Relating to Air Navigation, SADIS) згідно [5]. 

Для множини 2.1S , при 2,n =  2 1,m =  2 1 4,r =  з використанням (4), 

представимо множину підсистем таким чином: 
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де 2.1.1 DPPTS S DPPT= =  – датчики-приймачі повітряного тиску; 

2.1.2 DZPS S DZP= =  – датчики загальмованого потоку; 2.1.3 TPTS S TPT= =  – 
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датчики трубопроводів передачі тиску; 2.1.4 POPS S POP= =  –  прилади обробки і 

перетворення інформації в електричні сигнали згідно [7]. 

Аналогічно, для множин 2.2 2.6−S S , а для множини 2.7S , при 2,n =  2 7,m =  

2 7 4,r =  з використанням (4), представимо множину підсистем таким чином: 
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{ } { }
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де 2.7.1 APILS S APIL= =  –  автопілоти; 2.7.2 SAUS S SAU= =  – системи автоматичного 

управління; 2 7 3 PILSS S PILS= =  – пілотажні системи; 2.7.4 PNKS S PNK= =  –  

пілотажно-навігаційні комплекси згідно [10]. 

Для множини 3.1S , при 3,n =  3 1,m =  3 1 2,r =  з використанням (4) 

представимо множину підсистем таким чином: 
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де 3 1 1 DELTMS S DELTM= =  – уніфікована система Deltamatic фірми «Delta»; 

3.1.2 PANAMS S PANAM= =  – уніфікована система Pana-Mac фірми «Pan Am» 

згідно [11]. 

Аналогічно, для множин 3.2 3.4−S S , а для 3.5S , при 3,n =  3 5,m =  3 5 5,r =  з 

використанням (4), представимо множину підсистем таким чином: 
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де 3.5.1 SITAS S SITA= =  – SITA; 3.5.2 TAISS S TAIS= =  – TAIS; 3.5.3 SAMDSS S SAMDS= =  – 

системи від Amadeus; 3.5.4 JKCSS S JKCS= =  – John Keells Computer Services; 

3.5.5 HCSS S HCS= =  – Hitit Computer Services [5].  

2.3. Рівень компонентів 

Множина підсистем системи ijkS  може бути представлена у вигляді 

підмножини підсистем (компонентів): 
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    (6) 

де ijkp ijkS ⊆ S  ( 1,i n= , 1, ij m= , 1, ,ijk r= 1, )ijkp v=  – підмножина підсистем ijkS , ijkv – 

кількість підмножин ijk -ї підсистеми. 

З урахуванням (6), вираз (3) можна представити у такому вигляді: 
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Приклад 4. Для множини підсистем 1.1.1S , при 1,n =  1 1,m =  1.1 1,r =  1.1.1 3,v =  з 

використанням (6), представимо підмножину підсистем таким чином: 
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де 1.1.1.1 NRPZS S NRPZ= =  – наземні засоби радіозв’язку «повітря – земля»; 

1.1.1.2 CPDLCS S CPDLC= =  – обладнання для передачі даних Controller-Pilot Data 

Link Communications (CPDLC); 1.1.1.3 ACARSS S ACARS= =  – обладнання для 

передачі даних Aircraft Communications Addressing and Reporting System 

(ACARS) згідно [5]. 
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Аналогічно, для множини інших підсистем, а зокрема для 3.5.2S , при 3,n =  

3 5,m =  3 5 2,r =  3.5.2 3,v =  з використанням (6), представимо підмножину 

підсистем таким чином: 
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де 3.5.2.1 TCRSS S TCRS= =  – TAIS CRS (резервування та продаж перевезень); 

3.5.2.2 TDCSS S TDCS= =  – TAIS DCS (управління відправками); 

3.5.2.3 TTSHS S TTSH= =  – TAIS Travel Shop (електронна комерція) згідно [13]. 

2.4. Представлення моделі у загальному вигляді 

У залежності від можливостей деталізації категорій сектору КІ 

підмножина підсистем (компонентів) ijkpS  може бути також представлена у 

вигляді підмножин з поглибленим рівнем деталізації. Тому існує необхідність 

представлення повної множини категорій систем сектору КІ S  у загальному 

вигляді таким чином:  
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     (8) 

де 
1 2, ,..., li i i ⊆S S  1 0( 1,i n= , 

12 1, ii n= , 
1 2 11, , ,..., )l i li n i i −= – рівні деталізації категорій 

систем S , l – кількість рівнів деталізації категорій систем. 

Наприклад, у цій роботі для АГ був визначений рівень деталізації 4l = , 

який з урахуванням (8), можна представити так: 
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де 
1 2, ,..., li i i ⊆S S  1 0( 1,i n= ,  

12 1, ii n= ,  
13 21, ,ii n i= , 

14 2 31, , , )ii n i i= – рівні деталізації категорії 

KAISS , при чому, згідно виразів (1), (2), (4) та (6) 1 1 3 4, , ,i i i j i k i p= = = =  та 

1 1 10 2 2 3, , , , , ,i i i ij i ijkn n n m n i r n i i v= = = = . 
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Систематизовані дані представлення переліку об’єктів КІІ для певного 

сектору можна відобразити за допомогою табл. 1.  

Таблиця 1 

Перелік об’єктів КІІ для певного сектору КІ 

Повна 

множина 

категорій 
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S  iS  ijS  ijkS  ijkpS  

 

У результаті експериментального дослідження цього підходу для АГ 

України при  4l =  було виділено 3  множини категорій КАІС [14], 17  множин 

систем, 97  множин підсистем, 45  підмножин підсистем (компонентів) [15]. 

 

Висновки.  

Таким чином, у результаті наукових досліджень було розроблено 

універсальну модель даних, яка за рахунок мультирівневої деталізації 

критичних систем, введення базової множини категорій систем певного сектору 

КІ держави і відповідних множин, що характеризують ієрархію зв’язків базової 

множини, а також кортежного представлення, який характеризує об’єкт КІ, 

дозволяє формалізувати процес формування переліку об’єктів КІІ держави.  

Крім того, було сформовано перелік об’єктів КІІ для АГ України, при рівні 

деталізації 4l =  (виділено 3  множини категорій КАІС, 17 множин систем, 

97 множин підсистем, 45 підмножин підсистем). У подальшому, отриманий 

перелік ідентифікованих критичних об’єктів може бути використаний для 

ранжування [7, 8] та проведення аудиту кібербезпеки. 
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ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО 
НАВЧАННЯ 

TOPICAL ASPECTS OF CREATING A MODERN E-LEARNING CULTURE 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-03-037 

 
Вступ.  

Розповсюдженість інформаційних технологій впливає майже на всі 

аспекти нашого життя [1], [12]: на те, як ми працюємо, взаємодіємо з іншими, 

обробляємо дані, аналізуємо та обмінюємось інформацією або розважаємось. 

Електронна освіта чи освіта в Інтернеті змінюють те, як ми підходимо до 

навчання і саме навчання. Зміни у моделях надання освіти стають більш 

швидкими та трансформаційними. Електронна освіта сприяє асинхронному, а 

також синхронному методам доставки освіти разом з доступом до онлайн-

дискусійних чатів та відеоконференцій. По мірі того, як інформаційні та 

комунікаційні технології продовжують розвиватися, он-лайн освіта стає більш 

технологічною, економічною та оперативною. Але стимули університетів 

пропонувати онлайн-програми мають фінансові обмеження, наприклад, 

скорочення інфраструктури для аудиторій, кабінетів, гуртожитків та бібліотек, 

збільшення кількості студентів, які працюють повний робочий день. 

Фактори глобального рівня визначають доступність онлайн-освіти поза 

національними кордонами. Глобалізація онлайн-освіти може відбутися лише за 

наявності стандартних технологічних платформ, подолання цифрового розриву, 

адаптації різноманітних мов і культур, стандартизації навчальних програм та 

процесів оцінювання. До факторів на рівні країни належать промисловість, 

бізнес та уряди на місцевому та державному рівнях. Промисловість та 

державний сектор визначають працевлаштування випускників онлайн-програм. 

Крім того, органи місцевого самоврядування і державні органи приймають 

положення стосовно всіх освітніх програм, а ініціативи включають онлайн-

освіту. До факторів на рівні країни належать також закони, потенціал 

інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), розповсюдження сервісів 

Інтернету та мобільних технологій, розподіл доходів та цифровий розподіл. В 
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свою чергу інституційні фактори включають підтримку адміністрації, 

маркетингу, технології та вищого менеджменту. Навчальний фактор включає 

рівень освіти, неповний або повний робочий день, тип онлайн-режиму 

(змішаний, перевернутий, повністю онлайн). На мікрорівні фактор користувача 

включає мотивацію, культуру, стиль навчання та рівень ІТ-навичок; 

програмний фактор включає режим навчання (когнітивний, афективний, 

управлінський) та рівень ІТ-навичок; а фактор технології включає тип 

платформи (наприклад, LMS), корисність і простоту використання [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8], [12]. 

Основний текст. Культура електронного навчання - це сукупність 

організаційних умов, цінностей, практик та процесів. Ці складові заохочують 

співробітників та організацій розвивати знання та компетенції. Організації з 

високою культурою навчання заохочують постійне навчання співробітників, та 

вважають, що цілеспрямоване використання eLearning підвищує людину як 

працівника і як особистість, що відкриває можливості для організацій постійно 

трансформуватися на краще. Є багато переваг культивованої культури навчання 

в організації. До них відносяться, але не обмежуються ними: 1) вдосконалення 

мислення серед працівників; 2) підвищення ефективності, продуктивності та 

прибутку; 3) підвищена задоволеність працівників та зменшення плинності 

кадрів; 4) розвинене почуття власності та підзвітності; 5) легкість в спадковості 

і трансформаціях; 6) культура запиту та обміну знаннями; 7) розширена 

здатність працівників адаптуватися до змін. 

Щоб eLearning було ефективним [12] в організації, заохочувані знання 

повинні бути пов'язані з бізнесом. Тим більше, що люди в організації повинні 

працювати разом, а не вчитися індивідуально. Спільне навчання дозволяє 

компаніям швидше нарощувати штат та ефективніше вирішувати проблеми. 

Перший крок у створенні культури eLearning на робочому місці 

починається з керівників, оскільки саме вони посилюють навчальні ініціативи, 

вони повинні підтримувати навчальне середовище, як комплексну систему. В 

іншому випадку вони повинні змінити своє бачення про те, як вони бачать 
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компанію і подивитися на неї з іншого ракурсу. Загалом можна виділити кілька 

ключових кроків у створенні культури навчання: 

• Надання визнання eLearning. Співробітників, які успішно засвоїли нові 

вміння та навички, слід визнавати та заохочувати інших наслідувати його. 

• Формування планів eLearning та розвитку. Щоб культура електронного 

навчання була вкорінена, вона повинна бути обов'язковою для всіх осіб в 

організації. Плани навчання та розвитку, які не формалізовані, не 

сприйматись серйозно і, як результат, повністю не виконуються. 

• Отримання регулярних відгуків. Необхідно регулярно проводити сесії та 

опитування, щоб оцінити переваги eLearning та власного розвитку, а також 

визначити, чи оптимально витрачаються інвестиції на навчання. 

• Реклама з середини. Однією з переваг eLearning є наявність співробітників, 

готових до подальшого професійного зростання, необхідно проводити 

внутрішню роботу, щоб заохотити працівників отримувати нові знання. 

• Перетворення обміну знаннями та інформацією у формальний процес. 

Люди будуть більш заохочені ділитися знаннями та інформацією, якщо від 

них цього вимагатимуть, формалізуючи процес, організація гарантує, що 

його отримає кожен, кому буде потрібна інформація. 

Оскільки бізнес-середовище швидко змінюється, багато компаній 

відчувають тиск навчитися швидше, ніж конкуренти, або вони ризикують 

взагалі втратити бізнес. Це очевидно в цифрових технологіях, коли організації 

швидко випускають нові моделі продукції, щоб перевершити своїх конкурентів, 

які роблять теж саме. Тому підтримка конкурентоспроможність організації 

сьогодні не можлива без впровадження культури навчання [9].  

Питання, з яким стикається кожна організація, коли вона розглядає 

культуру навчання, полягає у її готовності прийняти таку радикальну 

концепцію. Розвиток культури eLearning - це не просто ще одна ідея, це стає все 

більш імперативним. Навчання необхідне для виживання сучасної організації, 

це природний інстинкт. Ми постійно поглинаємо інформацію, визначаємо, що 

важливо, і вирішуємо, як необхідно діяти. Трансформативне eLearning - це 
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розширення свідомості через трансформацію світогляду та власних 

можливостей. Це акт зміни того, як ми бачимо і робимо справи. 

Організації з занедбаною культурою eLearning відчувають високу 

плинність фахівців, борються за утримання клієнтів і, зрештою, відстають від 

конкурентів. Ці організації можуть бути прибутковими в короткостроковій 

перспективі, але в кінцевому рахунку вони провалюються. Загалом процвітають 

організації з трансформативною культурою eLearning. Ці організації 

розвивають потенціал завдяки можливостям навчання та досвіду. 

Роль eLearning - це максимізувати потенціал вашої організації, 

максимізувавши потенціал усіх людей, що знаходяться в ній. Створення 

трансформативної культури навчання завжди окупається. Згідно з 

дослідженнями Gallup, BlessingWhite, Bersin, McLean and Company, результати 

досліджень, які впливають на продуктивність праці, утримання персоналу та 

задоволеність клієнтів, збільшуються, що безпосередньо впливає на 

продуктивність праці, утримання персоналу та задоволеність клієнтів. 

Загалом можна виділити шість основних етапів, які використовуються для 

успішного створення трансформативної культури eLearning в організації. 

1. Враховуйте постійний характер природи навчання, непотрібно 

сприймати навчання як заплановану подію, це необмежений ресурс, оскільки 

саме eLearning - це процес, який триває протягом усього життя. Необхідно 

розширювати цей потенціал для підвищення продуктивності. 

2. Визначення eLearning як шлях до майстерності. Необхідно гарантувати 

безпеку ризикувати та робити помилки, а також готувати співробітників до 

ризику та невдач, а відмова від заохочень призводить до дефіциту інновацій. 

3. Зробіть eLearning легкодоступним. Необхідно надавати можливість 

співробітникам знаходити власні відповіді. Люди сприймають такий тип 

навчання набагато краще, ніж тоді, коли їм кажуть, що робити. Навчання за 

запитом надає можливість співробітникам знайти власні відповіді саме тоді, 

коли вони їм потрібні. 
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4. Використовуйте змішане eLearning, щоб максимізувати параметри 

процесу. Особисте навчання дозволяє сформувати практичне застосування та 

співпрацю. eLearning на вимогу пропонує гнучкість та дає можливість 

співробітникам навчатися у власному темпі. Комбінація цих двох факторів, 

потрібна щоб ефективно досягти цілей навчання. 

5. Навчити менеджерів як потрібно тренувати. Необхідно формувати 

компетентність та впевненість співробітників, використовуючи метод навчання 

на пікових результатах. Менеджери вміти задавати питання коучинга, які 

допомагають працівникам розвивати власну компетентність та впевненість. 

6. Оцінювання результативності на основі eLearning. Потрібно вимірювати 

рівень eLearning разом з продуктивністю, щоб підвищувати одночасно обидва. 

Розробити процес зростання та удосконалення нагород, визнати потребу та 

відданість навчанню як спосіб підвищення продуктивності виробництва. 

Кожна організація в цілому, як і кожна людина в ній, має нереалізовані 

здібності. Найефективніший спосіб виростити цей потенціал - це побудова 

трансформативної культури eLearning, тобто кожен може допомогти своїй 

організації досягти нових висот і розвинути співробітників, для досягнення 

великих цілей [10]. 

Швидкість поєднання політики та практики для eLearning в Європі вражає, 

загалом 249 закладів різного типу у 38 різних країнах та системах мають 

однакові мотиви розширення електронного навчання. Ці мотиви – це більш 

ефективне використання часу та більша гнучкість у навчанні, незалежно від 

того, як проходить навчання очно, чи дистанційно. Цей висновок, що разом із 

загальним переконанням, що електронне навчання може багато в чому сприяти 

в плані стимулювання та інформування інституційних дискусій та реформ, має 

перенести електронне навчання із сфери обговорення спеціалістів у більш 

широку європейську дискусію щодо методів навчання та викладання, в якій всі 

лідери, практики та дослідники в організаціях могли взяти участь [11]. 

Значна кількість установ вже розробили стратегію для навчання, або 

мають намір це зробити, також спостерігається значна тенденція в 
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загальноосвітніх інституціях по координації та підтримки електронного 

навчання, яке часто інтегруються в регулярне навчання. Електронне навчання 

включається у внутрішні процеси забезпечення якості так само, як і звичайне 

навчання, також ряд агенцій по забезпеченню якості займаються проблемами 

електронного навчання. З одного боку, всі заклади займаються електронним 

навчанням: більшість забезпечує регулярне онлайн-навчання, а більше 

половини в основному готові прийняти eLearning. Ці події можна розглядати як 

інновації. З іншого боку, порівняно небагато закладів впровадили онлайн-

навчання або впровадили eLearning, а змішане навчання може просто бути 

синонімом звичайного навчання. 

Хоча існують різні вагомі причини для просування цифровізації навчання 

та викладання, це, безумовно, не єдиний шлях до інновацій та підвищення 

якості, тому що зміни, які відбуваються, мають не лише технічний характер, але 

й соціальний та інтелектуальний характер. 

eLearning - це не панацея, а підхід, що вимагає ресурсів, залучення 

персоналу та часу для сталого розвитку. Більшість організацій значною мірою 

погоджуються з фактичними мотивами навчання, наприклад, більш ефективне 

використання навчального часу та гнучка пропозиція щодо навчання 

традиційним слухачам, які навчаються впродовж життя. Інша основна перевага 

електронного навчання - його здатність подолання просторових кордонів, 

забезпечення співпраці та користь для широкого кола інституційних цілей, 

залишається значною мірою невикористаною. Але накопичення міжнародної 

наочності та потенціалу для залучення міжнародних слухачів через eLearning, 

ще не набуло значного поширення, такого як міжнародні аудиторії та 

внутрішня інтернаціоналізація. Це досить незвично, враховуючи високу 

пріоритетність, яку надає інтернаціоналізації більшістю організацій. Ці аспекти 

вже викликають складність у традиційному міжінституційному співробітництві 

та можуть бути посилені у сфері електронного співробітництва. Той факт, що 

деякі установи почали визнавати eLearning шляхом присвоєння ECTS, є дуже 

цікавою тенденцією, цей мейнстрім може означати, крім впровадження 
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електронного навчання у кожній організації, необхідно також заохочувати 

розробників політики Болонського процесу сприяти розвитку електронного 

навчання. 

Інновації досить рідко проходять через великі національні проекти, які 

передбачають використання конкретних технологій. Національна стратегія 

електронного навчання в 2020 році повинна, серед інших питань, розглянути, 

як використовувати цифрові пристрої, якими вже користуються всі сторони 

освітнього процесу. Однак той факт, що електронне навчання вимагає 

інвестицій, але не гарантує негайної віддачі, безумовно, все ще є основною 

причиною для обережної поведінки, особливо в часи економічної та фінансової 

кризи. Якщо додаткове фінансування не доступне, принаймні, необхідне гнучке 

використання наявного фінансування, а також коригування нормативно-

правової бази, яка підтримує діяльність працівників організації та їхніх 

інституційних партнерів. Як і в інших сферах, де необхідні стратегічні 

інституційні та національні розробки, міністерства та університетські 

структури повинні сприяти діалогу та обміну між інституціями та з 

розробниками політики. Якщо європейські країни та установи змогли 

навчитися один у одного в інших областях електронної освіти та домовитись 

про спільну політику, протоколи та інструменти, повинен бути шлях до 

розвитку європейського виміру і в галузі eLearning в Україні. 

 

Висновки.  

Система освіти в Україні вже не може ігнорувати eLearning як важливий 

мотиваційний інструмент. Можна передбачити, що прогрес в Інтернет-

технологіях (наприклад, розширена пропускна здатність та бездротове 

підключення до Інтернету), ймовірно, збільшить використання мультимедійних 

та інтерактивних моделей eLearning в Інтернеті. Більше того, очікується, що 

технологія матиме найбільший вплив на реалізацію онлайн-навчання. Питання 

полягає в тому, як онлайн-викладачі будуть готові відповідати викликам, 

спричиненим прогнозованим збільшенням вимог учнів до онлайн-освіти. 
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Традиційні структури освіти вже не встигають за темпами змін, існує ряд 

проблем, з якими стикаються зацікавлені сторони у вищій освіті, серед яких 

основними є планування, фінансування, відсутність обізнаності, змішане 

ставлення до існуючих моделей навчання, адміністративна підтримка, технічна 

підтримка і розвиток персоналу. Крім того, багато установ не в змозі 

інтегрувати eLearning у викладання та навчання, оскільки вони копіюють 

традиційні практики, контент та контроль. Ефективна інтеграція eLearning 

вимагає процесу трансформації, коли всі зацікавлені сторони переглядають 

існуючі структури та практики, істотно змінюючи методи планування та 

управління організаціями. 
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ГЛАВА 5. ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ IOT 

ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ IOT 

BUILDING INTELLIGENT AGRICULTURAL MONITORING SYSTEMS BASED ON IOT 
DOI: 10.30888/2663-5569.2020-03-03-038 

 
Вступ.  

Інтелектуальна система моніторингу сільського господарства або просто 

інтелектуальне сільське господарство є новою технологічною концепцією, в 

якій дані з декількох сільськогосподарських областей, від дрібного до великого 

масштабу і його оточення, збираються з використанням інтелектуальних 

електронних датчиків. Зібрані дані аналізуються експертами, щоб робити 

короткострокові і довгострокові висновки про погодні умови, родючість 

ґрунтів, поточну якості сільськогосподарських культур, кількість води, яку буде 

потрібно на наступний тиждень або місяць та інше. Також можливо зробити 

розумне фермерство ще на крок досконаліше, автоматизувавши кілька його 

частин, наприклад, розумне зрошення і управління водними ресурсами. Ми 

можемо застосувати прогнозні алгоритми для мікроконтролерів або SoC, щоб 

розрахувати кількість води, яке потрібно для конкретної галузі сільського 

господарства. В свою чергу Інтернет речей (IoT) необхідний для того, щоб 

зменшити рівень ручної праці при зборі важливих сільськогосподарських 

даних. Якщо мова йде про ручні операції, то виникають ситуації коли 

необхідно направити значну кількість працівників на різні сільськогосподарські 

ділянки, щоб збирати дані кожен день, і не буде ніякої гарантії в цілісності цих 

даних, оскільки, можна маніпулювати даними, що може підштовхнути 

експертні висновки в неправильному напрямку. Використовуючи IoT, стає 

можливим безпосередньо відправляти зібрані дані на центральний сервер в 

режимі реального часу. При цьому цілісність даних гарантована, а оскільки 

обробка даних здійснюється з використанням комп'ютерів, експерти можуть 

отримати передові аналітичні програмні інструменти для розробки найбільш 

точних прогнозів. 
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Збір даних з одного сільськогосподарського господарства може викликати 

певні організаційні складності, а для уряду, який стурбований 

сільськогосподарським виробництвом всієї країни, дані з однієї точки не дуже 

корисні, в ідеалі необхідно збирати дані з кожного можливого 

сільськогосподарської підприємства. При цьому можуть накопичуватися 

терабайти корисних і не дуже корисних даних в день. Використовуючи 

аналітику великих даних (Big Data Analytics), уряд може вилучати корисні дані 

і відкидати або архівувати небажані дані. Використовуючи ці дані, уряд може 

приймати науково обґрунтовані рішення і визначати сільськогосподарську 

політику країни [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. 

 

5.1. Проблеми розробки систем інтелектуального фермерства з 

підтримкою IoT 

Завдяки швидкому розвитку Інтернету речей тепер можна обробляти 

велику кількість потоків даних датчиків з використанням різних 

великомасштабних платформ IoT. Ці платформи IoT використовуються для 

збору, обробки та аналізу потоків даних у режимі реального часу та 

забезпечення виробки інтелектуальних рішень [15], призначених для підтримки 

прийняття рішень. Існуючі рішення, які засновані на IoT, в основному, залежать 

від домену, забезпечуючи обробку потоків та аналітику, орієнтовану на 

конкретні галузі. У контексті агропродовольчої галузі різноманітні зовнішні 

параметри, що належать до різних областей (наприклад, погода) мають великий 

вплив на ланцюги поставок продовольства, тоді як існуючі та адаптивні рамки 

ІОТ, які важливі для справжнього втілення концепції розумного землеробства, 

наразі відсутні. Сучасні IoT можуть інтегрувати декілька потоків даних між 

доменами, забезпечуючи повний семантичний конвеєр обробки, пропонуючи 

загальний кадр для розумних сільськогосподарських додатків. Також вони 

підтримують масштабну аналітику даних та виявлення подій, забезпечуючи 

безперебійну сумісність між датчиками, службами, процесами, операціями, 
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господарствами та іншими суб'єктами, включаючи Інтернет-інформаційні 

джерела та пов’язані з ними відкриті набори даних та потоки з Інтернет. 

Розробка високоточних вбудованих датчиків, що вимірюють екологічні 

показники у господарствах, призвела до створення точного землеробства, для 

поліпшення продуктивності та підвищення врожайності та ефективності, 

зменшення екологічного сліду за допомогою таких методів, як ефективне 

зрошення, цілеспрямоване використання добрив та пестицидів для 

сільськогосподарських культур, а також антибіотиків для тварин. Точне 

землеробство дає уявлення про інтелектуальне господарство, в плані того, що 

стосується збору, обробки та аналізу даних в режимі реального часу, а також 

технологій автоматизації господарств, що дозволяє покращити загальні операції 

та управління господарствами. Сільське господарство є дуже 

непередбачуваним, через велику залежність від погодних та екологічних умов 

(наприклад, дощу, температури, вологості), непередбачуваних подій 

(наприклад, хвороби тварин, шкідники), а також нестабільності цін на ринках 

сільськогосподарської продукції. Це передбачає необхідність впровадження 

широкомасштабних систем, пов'язаних із сільським господарством, які 

використовують сенсорні автоматизовані технології та аналітику даних, щоб 

допомогти господарствам бути швидше поінформованими про умови та ризики, 

та вжити належних заходів протидії та захисту свого виробництва. Інтернет 

речей - це ідеальний варіант для побудови інтелектуальних систем моніторингу 

завдяки високій сумісності, масштабуванню, широко розповсюдженості та 

відкритості. Реалізуючи цей величезний потенціал технологій IoT для 

розумного землеробства, IoT набирає обертів у сільськогосподарському 

секторі. Середовища на основі IoT - це крок уперед для розумного 

землеробства, вони також мають великий потенціал в традиційних техніках 

землеробства. Цього можна досягти завдяки системам IoT, орієнтованим на 

інтелектуальне землеробство, оскільки такі платформи успішно застосовуються 

в інших, таких як розумні міста, охорона здоров'я та інші, забезпечуючи 

безперебійний зв’язок та сумісність за допомогою відкритих стандартів 
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(наприклад, MQTT, XMPP, ZigBee, CoAP, ISOBUS, SigFox, REST). Платформи 

IoT надають ряд переваг, наприклад зниження ризику прив’язки до певних 

постачальників, впровадження обладнання, систем моніторингу і автоматизації 

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] від різних компаній, оскільки вони можуть 

легко взаємодіяти з інтелектуальною системою господарства, спростити обмін 

даними між різними, неоднорідними компонентами з меншими зусиллями, 

використовуючи стандарти Інтернету та ін.  

Існує нагальна проблема розробки та впровадження сучасної онлайн-

платформи для прийняття аналітичних рішень на основі IoT, яка дозволяє 

виконувати широкомасштабну обробку даних, аналіз та автоматичне 

обґрунтування рішень на основі поточних даних у реальному режимі часу, які 

надходять з таких джерел, як сенсорні системи, камери спостереження, 

гіперспектральні зображення від безпілотників, послуги онлайн-прогнозування 

погоди, потоки повідомлень із соціальних медіа для швидкої ідентифікації 

подій (наприклад, пожежі, землетруси, повені), а також інформація і 

попередження від урядових організацій [10]. Така платформа повинна мати в 

своєму складі наступні компоненти: 1) диспетчер пристроїв - автоматично 

керує пристроями IoT, усуваючи потребу в операторах, надає необхідні 

інструменти для процесів автономного управління для виконання рішень на 

більш пізньому етапі; 2) програмна оболонка даних – необхідна для організації 

загального опису характеристик датчиків за допомогою сенсорних метаданих, 

що містять загальну інформацію про весь потік даних; 3) модуль пошуку та 

визначення пристроїв - забезпечує масштабовану реєстрацію та виявлення 

пристроїв та служб IoT в режимі реального часу, а також їх підключення та 

відтворення; 4) агрегатор даних - обробляє великі обсяги даних, 

використовуючи аналіз часових рядів та методи стиснення даних, щоб 

зменшити розмір необґрунтованих сенсорних спостережень; 5) модуль обробки 

запитів - відповідає на запити користувачів, наприклад допомагає визначити 

кількість добрив, необхідних для внесення на якусь площу. Цей модуль 

знаходить необхідні потоки даних відповідно до вимог, зазначених у запиті; 6) 
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модуль пошуку подій - надає інструменти для обробки анотованих та 

агрегованих потоків даних для отримання подій в господарствах, таких як 

потреба в зрошенні, хвороби тварин або ідентифікація шкідників у посівах; 7) 

модуль підтримки прийняття рішень – призначений для адаптивного 

обґрунтування в реальному режимі часу, він забезпечує аналіз динамічної 

контекстуальної інформації про господарство, щоб забезпечити оптимальну 

підтримку прийняття рішень у режимі реального часу; 8) зовнішній 

інтелектуальний агент – призначений для визначення сумісності і 

неоднорідності пристроїв, обробки даних та адаптації протоколів, а також для 

віртуалізації об'єктів, служб, методів і процесів, враховуючи авторизацію 

користувача; 9) модуль моніторингу - забезпечує швидкий та інтуїтивний 

візуальний доступ до результатів обробки і аналізу даних та подій; 10) мобільні 

додатки - побудовані поверх інших компонентів, подібних до модуля 

моніторингу і використовують їх API, щоб пропонувати різні послуги своїм 

мобільним користувачам для отримання інформації в режимі реального часу 

для прийняття рішень; 11) база даних – використовується для зберігання і 

видачі сервісних метаданих в процесі виявлення датчиків і потоків даних. 

 

5.2. Архітектура інтелектуальної системи моніторингу на основі IoT 

Система інтелектуального моніторингу сільського господарства загалом 

складається із елементів зондування сільськогосподарських параметрів, 

ідентифікації місця зондування та збору даних, маршрутизації даних із полів, 

які передаються на станцію управління для прийняття рішень, прийняття 

рішень на основі отриманих даних та візуалізації результатів. Архітектурний 

дизайн такої моделі реалізується на основі комунікаційної системи із семи 

рівнів абстракції [11], однак, завдяки використанню технологій IoT основні 

сільськогосподарські рівні можуть бути визначені наступним чином: 1) рівень 

сенсорів включає в себе всі види датчиків культур і об'єктів для збору та 

моніторингу даних. Датчики можуть розташовуватися під землею (в ґрунті), на 

посівах або на БПЛА. Підземні датчики виготовляються водостійкими і 
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зазвичай необхідні для вимірювань вологи, pH та ґрунтохімічних показників. 

Датчики БПЛА вимірюють такі параметри навколишнього середовища, як 

вологість, температура, швидкість вітру, сонячне випромінювання. Однак 

найпопулярнішими видами датчиків, які розміщуються на БПЛА, є теплові 

камери. Безпілотники, які використовують теплові камери для візуалізації, 

мають багато корисних застосувань, виявляючи тепло, що надходить майже від 

усіх предметів і матеріалів, перетворюючи їх на зображення та відео; 2) 

канальний рівень включає всі доступні технології мережевої взаємодії та 

маршрутизації між датчиками для обміну інформацією. Для розгортання 

ефективного управління рослинництвом платформа IoT використовує 

бездротові сенсорні мережі (WSN). Використання WSN в системах розумного 

землеробства забезпечує негайний моніторинг та оптимізацію якості урожаю, 

пропонуючи при цьому можливість потенційного нагляду на великих площах з 

високою щільністю відбору проб. Постійний моніторинг великої кількості 

параметрів навколишнього середовища, розподілений сенсорними вузлами 

вздовж поля, допомагає виробнику контролювати та підтримувати оптимальні 

умови для досягнення максимальної продуктивності із значною економією 

енергії; 3) рівень інкапсуляції зосереджується на встановленні підключення 

смарт-датчиків до Інтернету. Цей рівень складається з методів інкапсуляції 

мережі IoT та протоколів маршрутизації для перетворення звичайного трафіку 

WSN в корисну інформацію. Іншими словами, технології цього рівня 

дозволяють інкапсулювати сенсорні данні із оброблених полів в пакети 

маршрутизації і пересилати їх на сервер; 4) проміжний рівень програмного 

забезпечення використовує різні транспортні протоколи рівня додатків для 

того, щоб пересилати дані, сформовані з пристроїв датчиків IoT. Він також 

забезпечує інтерфейси, які забезпечують комунікацію пристроїв для цілей 

управління. Цей рівень забезпечує сумісність завдяки існуванню різноманітних 

стандартів, які затверджуються різними організаціями; 5) рівень конфігурації 

відповідає за збір необроблених даних, що надходять з пристроїв або інших 

зовнішніх служб, підбирає, гармонізує та агрегує їх, щоб вони могли бути 
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опубліковані як контекстна інформація або поставлені до алгоритмів обробки 

даних чи аналітики. Крім того, цей рівень також здатний збирати дані з інших 

джерел даних, таких як сільськогосподарська техніка або державні геосервіси; 

6) рівень управління включає обробку та аналіз зібраних даних. На цьому рівні 

використовуються найбільш ефективні методи управління даними та методи 

збору даних для отримання точних прогнозів та підтримки таких операцій, як 

оптимізоване застосування пестицидів, виявлення хвороб, ефективне 

управління зрошенням. Аналіз даних є найважливішим компонентом 

сільськогосподарських систем IoT, який забезпечує ефективне використання 

пестицидів та захист від захворювань; 7) прикладний рівень включає в себе всі 

підходящі інтерфейси прикладних модулів для реалізації контролю добрив та 

зрошення, виявлення хвороб тварин, попередження щодо процесу вирощування 

а також візуалізації статистичних даних. Цей рівень дозволяє фахівцям 

контролювати та керувати своїми полями у зручній для користувачів формі. 

Такі методи візуалізації даних, як графіки, теплові карти, ортомозаїки та 

тривимірні моделі, дозволяють легко та інтуїтивно представити знання, 

отримані в процесі моніторингу полів. 

Для підтримки ефективності системи інтелектуального моніторингу 

землеробства дуже важливо тримати під контролем споживання енергії. Через 

обмежений ресурс акумулятора та обмежені ресурси сенсорних вузлів, 

енергозберігаючі методи повинні обов’язково застосовуватися на сенсорному і 

канальному рівнях. Методи енергозбереження [9] стосуються активного та 

неактивного часу роботи у кожному вузлі датчиків, плануванні передачі 

інформації та процесу маршрутизації пакетів даних. Крім цього, механізми 

безпеки є життєво важливими для збереження конфіденційності зібраних даних 

та загальної безпеки обміну особистою інформацією в господарстві. 

 

Висновки.  

Впровадження та підтримка системи моніторингу в точному сільському 

господарстві стикається з кількома проблемами. Найбільша проблема на рівні 
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датчиків полягає в тому, щоб вузли сенсорів тривалий час могли забезпечити 

ефективну та безперервну роботу в тяжких кліматичних умовах, враховуючи 

зміни клімату та вплив дикої природи. Час роботи акумуляторів сенсорних 

вузлів поки що недостатній, і необхідно, крім інших запобіжних заходів, 

розробляти та впроваджувати енергозберігаючі протоколи з максимально 

високою продуктивністю. Крім того, в залежності від типу 

сільськогосподарських робіт та технологій впровадження можуть виникати 

проблеми при використання датчиків та контролерів різних виробників, що 

робить більш важким взаємозв'язок з іншими сільськогосподарськими 

структурами. В системах точного моніторингу сільського господарства 

протоколи маршрутизації повинні забезпечувати мінімальну затримку, мати 

можливість надавати ефективні послуги у багатьох сенсорних вузлах, 

враховуючи при цьому обмежені ресурси системи IoT. Вони також повинні 

бути здатні працювати в тяжких умовах навколишнього середовища, 

забезпечуючи при цьому інформаційну безпеку та конфіденційність. Більшість 

протоколів маршрутизації використовують техніку локалізації для отримання 

даних щодо їх місцезнаходження. Однак у багатьох випадках збій такої 

розгалуженої системи моніторингу може бути наслідком географічної чи 

соціально-економічної відстані між розробниками системи і спільнотою 

користувачів. Вартість є важливим обмежуючим фактором у впровадженні 

таких систем, а самі витрати значною мірою залежать від якості матеріалів та 

топології мережі. Сучасні технології IoT для сільського господарства вже зараз 

дають можливість господарствам збирати та аналізувати значні обсяги 

корисних даних, а постійне зростання попиту на сільськогосподарську 

продукцію змушує господарства задовольняти попит шляхом широкого 

впровадження сільськогосподарських IoT-рішень. 
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SYSTEMS 
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Вступ.  

З розвитком мережі Інтернет поступово змінюються підходи до управління 

установою і відповідно маркетинговою діяльністю.  

Інтернет-маркетинг - це процес, який направлений на задоволення потреб 

споживачів із застосуванням інтернет-технологій для управління 

інструментами маркетингу.  

Маркетингова діяльність компанії основана на функціях маркетингу. В 

літературі по маркетингу виділяють такі основні функції маркетингу [1, 2, 3]: 

аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів); управлінська 

(стратегічне маркетингове планування, організація внутрішніх маркетингових 

процесів); організація збуту (організація маркетингових каналів, формування 

попиту); організація виробництва (розробка вимог до нових продуктів на основі 

інформації про ринкову кон'юктуру та управління якістю); комунікаційна 

(реклама, ПР, стимулювання збуту). 

Аналітична функція маркетингу побудована на проведенні маркетингових 

досліджень. Мережа Інтернет як засіб та середовище комунікації може бути 

ефективно використана саме для проведення маркетингових досліджень, як 

первинних, так і вторинних.  

 

6.1. Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність 

підприємства. 

Одним з основних методів проведення маркетингових досліджень в 

Інтернет є опитування. Опитування в мережі можна проводити шляхом 

розміщення анкети на сайтах з цільовою аудиторією, розсилки анкети по 

електронній пошті та заповнення анкети в телеконференціях. Відмінними 
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особливостями проведення опитування в Інтернет є невисока вартість, 

автоматизація процесу опитування та аналізу його результатів, а також 

можливість точного фокусування опитування на цільову аудиторію. 

Обмеженням опитування через Інтернет та електронну пошту є 

нерепрезентативність вибірки на всю генеральну сукупність в більшості сфер 

бізнесу [1], [2], [3], [4], [5], [6],[7], [8], [9], [10], [11], [12],[13], [14], [15], [16], 

[17], [18], [19], [20].  

На сайті можна проводити спостереження поведінки відвідувачів на основі 

статистичних даних. За допомогою спостереження виконується систематичне 

вивчення поведінки суб'єкта.  

Аналіз статистики відвідувань сайту є досить ефективним інструментом 

маркетингу. На відміну від опитування, спостереження дозволяє збирати 

інформацію, не залучаючи відвідувачів до активних дій. Більш повну 

інформацію загалом про відвідувачів та їх потреби можна дізнатися з даних 

статистики по ключовим словам.  

Ефективність застосування комплексу маркетингу в значній мірі залежить 

від ринку, особливостей продукції, рівня конкурентної боротьби. З точки зору 

практичного маркетингу його інструменти повинні застосовуватись 

індивідуально до кожного продукту, ринку, компанії. Такий диференційований 

підхід справедливий також до побудови організаційної структури підприємства. 

Досягнення цілей підприємства багато в чому залежить від правильної 

організації та функціонування організаційної структури. Оргструктура відділу 

маркетингу залежить від величини підприємства, специфіки продукції та 

величини ринку, на якому працює компанія. Найчастіше організаційну 

структуру відділу маркетингу будують по функціям або товарам.  

Нові тенденції в побудові організаційних структур управління 

маркетингом проявляються в тому, що в рамках відділу маркетингу з'являється 

підрозділ, працівники якого займаються використанням можливостей Інтернет - 

підрозділ інтернет-маркетингу та електронної комерції.  
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На рис. 1 зобразимо функціональну організаційну структуру відділу 

маркетингу з урахуванням специфіки роботи компанії в середовищі Інтернет.  

 

Рис. 1. Організаційна структура відділу маркетингу з урахуванням 

специфіки роботи компанії в середовищі Інтернет 

 

З точки зору маркетингової функції збуту вважаємо, що електронну 

комерцію можна віднести до функцій інтернет-маркетингу. Хоча, на сьогодні, 

електронна комерція є повністю самостійною діяльністю, а не тільки 

додатковим інформаційним каналом чи каналом розповсюдження товарів або 

послуг. По своїй суті, електронна комерція інтегрує функції збуту, 

комунікаційні і аналітичні функції (на основі баз даних). Саме тому 

пропонуємо окремий від підрозділу збуту підрозділ електронної комерції та 

інтернет-маркетингу. 

Організація збуту пов’язана з побудовою маркетингових каналів. Сучасні 

методи управління маркетинговими каналами базуються на створенні інтеграції 

на основі партнерств та стратегічних союзів в каналі. Така інтеграція 

направлена на раціоналізацію фізичних та інформаційних потоків в каналі 

шляхом реорганізації процесу розподілу. Реорганізація каналу досягається за 
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рахунок використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також 

мережі Інтернет і, відповідно, технологій електронного бізнесу.  

В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та 

мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових 

функцій. Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для 

забезпечення ефективності та результативності любого маркетингового каналу. 

Таким чином, Інтернет має вплив на традиційні маркетингові канали. Інтернет-

технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від локальних 

до міжнародних), міняти принципи конкуренції та надавати нові засоби для 

ведення конкурентної боротьби [11], [12]. Розвиток сучасних інформаційних 

технологій та мережі Інтернет спричинили зміни в управлінні маркетинговими 

каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і 

розробки сучасних технологій учасниками каналу, тим більшу вигоду для себе 

отримує кожен учасник [1]. 

Варто зазначити, що дедалі більше компаній виходять на інтернет-ринок з 

метою надати покупцям індивідуальні послуги чи запропонувати індивідуальні 

товари. На такому рівні сегментування проводять кастомізований маркетинг. 

"Під масовим індивідуальним обслуговуванням (масовою кастомізацією) 

розуміють використання можливостей масового виробництва для виготовлення 

товарів по індивідуальним заказам" [1], [16], [17]. Кастомізація підвищує 

споживчу цінність товарів та послуг компанії. 

До недавнього часу кастомізувати (адаптувати товари чи послуги до 

потреб індивідуальних споживачів) рішення у відповідності з конкретними 

потребами споживачів могли компанії, які працювали з невеликою кількістю 

покупців. За допомогою мережі Інтернет можна реалізувати модель масового 

виготовлення під замовлення (наприклад, компанії Dell і Nike), що буде 

спонукати підвищенню рівня лояльності споживачів до бренду та залучати 

нових клієнтів. 

Сучасний стан більшості міжнародних ринків характеризується 

підвищенням значимості та цінності інформації як з боку користувачів, так і - 
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продавців. Інформатизація суспільства щоразу зростає [51]. І хоча споживачам 

надається що разу все більше інформації, підприємство не може постійно 

збільшувати об'єми своїх комунікацій. Отже, необхідно приділяти увагу не 

тільки кількісним характеристикам комунікацій, але і якісній складовій - 

ефективності використання комунікаційних інструментів. 

Як і в сучасному маркетинговому управлінні комунікаціями, так і в 

інтернет-маркетингу велику роль відіграють інтегровані маркетингові 

комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації - це концепція планування 

маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінювання 

стратегічної ролі її окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, зв'язків 

громадськістю та інші) та пошуку їх оптимального поєднання для забезпечення 

чіткості, послідовності і максимізації дії комунікативних програм 

посередництвом інтеграції всіх дискретних звернень [1], [4], [12]. 

Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний 

погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднав в собі 

інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа 

Інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від 

традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена 

комунікаційна модель "багато до багатьох", в якій кожен абонент мережі має 

можливість звертатися до других абонентів та можливість зворотного зв'язку. 

Також, особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю 

споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), 

обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів 

пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє 

підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації. 

Таким чином, вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність 

підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні 

технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання 

маркетингових функцій установи. Перспективою подальших розвідок у даному 
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напрямку є поглиблене дослідження застосування інтернет-технологій у 

маркетинговій діяльності установи. 

 

6.2. Аналіз принципів побудови інформаційних систем електронної 

комерції.  

Електронна комерція (Е-комерція) є найважливішою складовою 

електронного бізнесу, хоча часто ототожнюється з ним. Це різновид бізнес-

активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу 

товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з 

допомогою Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі (мережі 

стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установи тощо). Хоча 

Internet можна використовувати для обміну інформацією, оперативного зв'язку, 

реклами, для досліджень тощо, електронна комерція є сконцентрованою 

системою з використання усіх можливостей мережі для ведення бізнесу. Тобто 

електронна комерція є он-лайновою формою ведення бізнесу, яка використовує 

мережу як середовище для бізнесу і як засіб для його реалізації. Нині виділяють 

чотири напрями Е-комерції залежно від взаємодіючих у її системах агентів: 

бізнес для бізнесу (В2В); бізнес для споживача (В2С); бізнес для адміністрації 

(В2А); споживач для адміністрації (С2А) [13], [14], [15].  

Електронна комерція передбачає: 

— відкриття Web-сайтів компанії і віртуальної крамниці в Internet; 

— наявність автоматизованої системи управління компанією; 

— використання електронної реклами і маркетингу; 

— використання певної моделі бізнес-взаємодії. 

Типовим прикладом електронної комерції напряму В2С-механізму, який 

покликаний спростити роботу продавців і покупців, є Internet-крамниця; 

напряму В2В — торговельні майданчики для гуртової торгівлі в Internet. 

Світовий бум електронної комерції почався в 1995— 1996 роках, а вже 

наприкінці 1998 — на початку 1999 року Internet стали розглядати як 

найперспективніший ринок, що перевершує за своїм потенціалом будь-який 
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інший у світі. Провідними країнами, в яких це економічне явище з'явилося і 

розвивається високими темпами, є Сполучені Штати Америки й Канада. Європа 

відстає від північноамериканських країн у використанні електронної комерції 

приблизно на рік, а відстань між країнами на пострадянському просторі і 

Європою становить 3—5 років. Однак реальна ситуація більш невизначена. 

Якщо західні компанії вже вичерпали усі резерви традиційних способів 

підвищення ефективності і з допомогою електронної комерції борються за 

кілька відсотків зростання, у наших національних підприємств можливості для 

росту ширші. Зміцнивши дисципліну праці або впровадивши ефективну 

автоматизовану систему обліку, можна отримати вагоміший результат, ніж від 

електронної комерції. Але можна поєднати з цими кроками й створення 

системи Е-комерції, одночасно реалізувавши комплекс заходів, до яких західні 

компанії послідовно вдавалися протягом декількох десятиліть. Україна та інші 

країни на пострадянському просторі можуть отримати значні переваги від 

стійкого ринку електронної комерції, а саме: доступ до експортного ринку; 

робочі місця для кваліфікованої робочої сили; доступ до інвестиційного 

західного капіталу; зростання податкових надходжень від застосування 

електронних платежів. 

Однак, щоб скористатися цими перевагами, слід усунути всі перешкоди на 

шляху ефективного впровадження електронної комерції, врегулювати 

використання механізмів її підтримки: систем електронних платежів в Internet; 

 стрункої системи законів щодо правового визнання електронних 

документів і електронного підпису, законодавчого врегулювання електронної 

комерції загалом; розвитку електронного маркетингу і реклами; забезпечення 

захисту комерційної інформації під час передавання мережею тощо [3], [16], 

[19], [20]. 

Тенденції розвитку 

Під електронною (е-комерція) розуміється така форма комерції, коли вибір 

і замовлення товару чи послуг виконуються через комп’ютерні мережі, а оплата 

– через використання електронних документів та платіжних засобів (картки, 
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електронні чеки, електронні гроші). Фактично це система Іnternet-комерції 

(SІC). Спрощена модель е-комерції складається із: власників пластикових 

карток, які, як правило, через Internet мають доступ до віртуальних 

постачальників послуг (магазинів, банків, туристичних фірм); віртуальних 

постачальників послуг (он-лайн магазини, банки, туристичні фірми, страхові 

компанії тощо), які дають доступ до своїх каталогів послуг через комп’ютерні 

мережі; платіжної системи, представленої банками-емітентами (картки), 

банками-екваєрами та процесинговими компаніями і центрами; надійної та 

досить дешевої телекомунікаційної інфраструктури, розвиненої системи 

стандартизації та аутентифікації клієнтів і постачальників інформації. 

Датою народження інформаційних технологій е-комерції вважається 1993 

рік, коли почалось масове використання Web-технології в мережі Іnternet. До 

цього часу для комерційних потреб використовувалися кредитні/дебетні 

електронні картки з відповідними мережами банкоматів, як правило, у торгових 

точках та сервісних службах, і міжбанківські клірингові центри. Щодо 

глобалізації проведення банківських операцій засобами сучасних 

телекомунікацій, то це відбувалося у 80-ті роки, особливо їх другій половині. 

Зрозуміло, що основним поштовхом до освоєння банками та комерцією 

сфери телекомунікацій і комп’ютерних мереж стала глобальна (всесвітня) 

інформаційна структуризація. Усе це призводить до появи нових бізнес-

моделей, засобів маркетингу та ведення банківської справи. 

Якщо раніше при використанні інформаційних технологій ставка робилася, 

перш за все, на безпаперові технології та можливість одночасно оперувати 

інформацією з багатьох точок (зокрема, робочих місць), то в останні роки – це 

поява нових способів ведення комерції (без складів та всієї традиційної 

інфраструктури) та віртуальних банків. 

Актуальним стає питання масштабування інформаційних технологій, що 

використовуються, бо об’єми інформації вже не просто великі, вони ще й 

подвоюються майже щороку. Актуальним стає навіть завдання “просто” знайти 

потрібну інформацію. Об’єм пропозиції може бути таким, що не тільки аналіз, а 
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й простий перегляд зібраної інформації може тривати роки. Наприклад, якщо 

для пошуку інформації використовувати сучасний Іnternet, то доведеться 

індивідуально відвідати всі сервери. Фактично існує багато інформації, але нею 

неможливо оперувати: 

 або не вистачає часу для її доступу, бо для цього, можливо, потрібно 

“відвідати” сотні чи тисячі адрес (Web-вузлів); 

 або вона застаріє швидше, ніж її можна буде виявити та обробити. 

Основна тенденція інформатизації банківської діяльності – допомагати 

банкам заробляти кошти, а не тільки підвищувати рівень автоматизації їх 

діяльності.  

Еволюція у плані інформатизації рухалась у такому напрямі: 

 стадія простих облікових завдань; 

 масове обслуговування клієнтів, електронні платежі; 

 проведення операцій та доступ до інформації в будь-який час з будь-

якого місця, де знаходився клієнт. 

Така доступність послуг дає можливість знайти найбільш дешевого 

виробника, банк, магазин. Їх місцезнаходження має все менше значення. Тобто 

клієнтів тепер можна знаходити в усьому світі, що кардинально змінює 

політику маркетингу та сам профіль ринку банківських послуг і комерції 

загалом. 

Цікаво відмітити і таку особливість у глобальному інформаційному 

середовищі: якість послуг стає швидко відомою для широкого загалу фахівців, 

користувачів (телеконференції, електронні дошки об’яв тощо), що позитивно 

впливає на ринок послуг [13]. 

Ще нещодавно банкам для надання послуг клієнтам потрібно було 

створювати в державі (світі) власні філії. Тепер потреба у цьому зменшується, 

проте інформаційна технологія дає можливість створювати для кожної групи 

клієнтів спеціальні види послуг, поєднувати їх з домашнім чи робочим офісом. 

Передусім, це нові послуги банків у страховому бізнесі, консультації з 

фінансових питань, розробка і виконання інвестиційних проектів. 
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За оцінками аналітиків, ринок електронної комерції через Іnternet до 2010 

року досягне об’єму в $1 трлн. Проте основною перешкодою є недостатньо 

високий рівень безпеки даних у мережі. Отже, це зумовлює розробку новітніх 

технологій аудиту, конфіденційності при максимальній відкритості мережі. 

Входження банківської справи, торгівлі, туризму та страхових послуг у 

сферу електронного бізнесу дозволяє: 1) практично повністю виключити 

посередників в операціях, що зменшує витрати і підвищує 

конкурентоспроможність на ринку через можливість зниження цін; 2) мати 

глобальну присутність на ринку. 

Щодо банківської справи в Україні, діяльності ринку цінних паперів, 

комерції взагалі, то розвиток інформаційної структури, використання 

всесвітньої мережі, відкритих стандартів, доступність інформації, звітності 

означає не просто нормальний сучасний рівень роботи, це й прихід на наш 

ринок фінансів, виробництва та інвесторів із розвинених країн, новий рівень 

довіри та партнерства у бізнесі. 

Принципи електронної комерції 

У цифровому ринковому просторі фінансові трансакції вільно 

переміщуються між віртуальними представництвами банків, торгових компаній 

та платіжних систем. Необхідними умовами електронного бізнесу є: створення 

глобального комунікаційного середовища з підтримкою режиму он-лайн; 

розробка програмно-технічних заходів проведення надійних і безпечних 

платіжних трансакцій; наявність простого і надійного клієнтського 

програмного забезпечення для доступу до джерел фінансово-банківської та 

торгово-сервісної інформації. 

Власне електронна комерція проходить такі організаційні стадії: реклама 

послуг та товарів на Web-сайтах та проведення презентацій засобами аудіо- та 

відеодемонстрацій на клієнтських комп’ютерах; проведення операції (купівля, 

зміна суми банківського рахунка тощо) як безпечної трансакції; електронна 

підтримка клієнтів у період експлуатації ними товарів та послуг. 
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Для взаємовідносин об’єктів та суб’єктів віртуальних банків та е-комерції 

надзвичайно важливими є виконання наступних умов: гарантії аутентичності, 

як правило, відправника повідомлення; гарантії секретності повідомлень, які 

сьогодні вважаються достатніми (у разі незнання ключа шифру потрібний 

практично безконечний ресурс для розшифрування інформації); гарантії 

незмінності (цілісності) повідомлення, методи яких повинні фіксувати будь-яку 

зміну інформації (цифрові дайджести); невідворотність події або гарантії 

неможливості відмовитися від факту фіксації трансакції отримувачем 

повідомлення (платежу). 

Виконання електронних платежів передбачає існування так званої 

платіжної системи, яка складається із: банків-емітентів; банків-екваєрів; 

процесингових центрів (палат); розрахункових банків; інфраструктури 

банкоматів (ATM), торгових терміналів (POS) та системи торгівлі і сервісу, які 

виконують платежі через пластикові картки, електронні чеки та електронні 

гроші. 

Емісія карток у банках передбачає: відкриття карт-рахунків; друк PІN-

конвертів; персоналізацію (або авторизацію) карток (ембосінг), яка полягає у 

списанні із карт-рахунка суми платежу в торговій системі чи отриманої через 

банкомат готівки. 

Коли банк-емітент підтримує власну мережу банкоматів, то він частково 

виконує функції екваєра. 

Системи процесингових центрів умовно поділяються на: системи фронт-

офісу, які підтримують систему платежів для торгової мережі та служб сервісу 

через торгові термінали, банкомати та організовують інтерфейс міжнародних 

платіжних систем (VІSANet, EPSNet, Amerіcan Express); системи бек-офісу, які 

проводять реєстрацію трансакцій та відправляють їх у клірингові центри 

відповідних платіжних систем; системи підтримки емісії карток (файли 

персоналізації карток та генерації PІN-кодів з передачею їх до банків-емітентів) 

[5], [6], [7], [8], [19], [20]. 
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Аналіз платіжних систем 

В зв’язку з тим що в магістерській роботі обгрунтовується пропозиція 

використання Інтернет – магазіну, неможливо обійти тему оплати товарів в 

мережі інтернет. Розглянемо існуючі системи оплати в мережі Інтернет.  

Традиційні методи оплати, включаючи готівку, банківські переведення, 

чеки, пластикові картки, винайдені задовго до виникнення електронної 

комерції. Тому немає нічого дивного в тім, що вони не повністю відповідають її 

потребам. Безумовно, при покупці звичайного «фізичного» товару гроші можна 

взяти з покупця при доставці. Але якщо купується «цифровий» товар або 

інформація, обов'язково повинен бути спосіб оплатити покупку прямо «на 

місці», тобто на сайті продавця. От чому в електронній комерції надзвичайно 

гостро стоїть питання розробки універсального способу оплати покупок в 

Інтернет, який би дозволив робити дешеві й безпечні платежі в режимі 

реального часу. 

До способів оплати покупок в Інтернет, проведеним електронним шляхом, 

можна віднести наступні: оплата з рахунку мобільного телефону (m-commerce); 

оплата по картах передоплати (скретч-картам); оплата електронними грошами; 

оплата платіжними картами. 

Оплата з рахунку мобільного телефону (m-commerce). Мобільна 

комерція це використання мобільних портативних пристроїв для спілкування, 

розваги, одержання й передачі інформації, здійснення транзакцій через 

суспільні й приватні мережі. 

Сьогодні на ринку з'явилася прекрасна можливість оплачувати послуги або 

товари різних компаній через мобільний телефон. Ви можете робити покупки в 

Інтернет - магазинах, сплачувати комунальні платежі й навіть переказувати 

гроші по банківських реквізитах. Незалежно від того що і як Ви оплачуєте, 

процес оплати займає всього пару хвилин, а сам платіж відбувається практично 

миттєво. 

Деякі мобільні компанії надають цю послугу безкоштовно, як частина 

звичайного пакета користувача мобільного телефону. Гроші, які будуть 
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використані власником мобільного телефону для покупки товарів або послуг 

можуть бути зняті з рахунку власника телефону або зі спеціальної карти, яку 

потрібно спочатку купити, а потім активувати зі свого телефону. 

Оплата послуги або товару відбувається за допомогою посилки секретного 

повідомлення (SMS), що включає в себе ланцюжок інформації типу номер 

рахунку власника телефону/сума до оплати або кодовий номер товару або 

послуги/ номер рахунку продавця. 

У випадку якщо розмір необхідного платежу перевищує залишок засобів 

на поточній карті, необхідно активувати нову карту. При цьому невикористані 

залишки коштів з попередніх карт додаються до номіналу активованої карти. 

Важливо відзначити, що для того, щоб можна було використати цю 

функцію телефон користувача послуги повинен бути оснащений функцією 

WAP або деяким власним мікробраузером. Мобільна комерція робить 

користувача ще більш незалежним, не прив'язаним до стаціонарних пристроїв, 

надаючи всі перераховані вище можливості при наявності одного тільки 

мобільного телефону або кишенькового комп'ютера. Це дуже важливо для 

ділової людини: часто багато чого залежить від миттєвого ухваленого рішення, 

і цьому не повинні перешкоджати такі фактори, як неможливість швидкого 

оформлення угоди або відсутність доступу до інформаційних каналів. 

Оплата по картах передоплати (скретч-картам). Скретч-карти є 

картами передоплати оскільки, купуючи їх, ви робите передоплату сервісу або 

товару, що збираєтеся замовити. Свою назву вони одержали від англійського 

слова «scratch», що значить дряпати. Саме наявність особливого захисного 

шару приховуючого буквено-цифровий набір, є відмінною рисою карт 

передоплати. Дуже важливо відзначити, що кожна карта передоплати має свій 

унікальний серійний номер, що буде використатися при оплаті послуг. 

Карти передоплати випускаються різними фірмами, бувають різного 

номіналу й різного призначення. Як правило, скретч-карта має обмежений 

термін дії, що може варіюватися залежно від номінальної вартості карти або 

інших умов. Сама карта передоплати являє собою пластикову картку з 
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розміщеної на ній інформацією щодо фірми виготовлювача, сфери її 

застосування й строку її дії. 

Карти передоплати одержали досить широке поширення, оскільки є 

зручним способом плати послуг і покупок. Їх активно використають компанії, 

що займаються стільниковим зв'язком, наданням послуг Інтернет провайдерів і 

т.п. 

Оплата електронними грішми. Цифрові гроші є основою платіжної 

системи Інтернет. Вони можуть бути класифіковані по видах організації їхнього 

функціонування, за рівнем безпеки, а також по способі розрахунку. 

Цифрову готівку можна уявити собі як файли-жетони, що заміняють 

готівку. Продавці й покупці можуть вільно обмінюватися цими "монетами" по 

мережі, оплачуючи ними товари й послуги. Для зазначеної мети учасники 

системи встановлюють у себе на комп'ютерах особливу програму - 

"електронний гаманець", що забезпечує облік і передачу жетонів, а також 

перевірку їхньої дійсності. Цифрові гроші можуть необмежено довго 

обертатися в мережі, але також можуть у будь-який час бути виміняні на дійсні 

гроші в організаторів системи або в банках, що беруть у ній участь. 

Різновидом електронних грошей є системи цифрової готівки, засновані на 

використанні технології smart-card. 

Сучасна смарт-карта - це маленький комп'ютер зі своїм процесором, 

пам'яттю, програмним забезпеченням і системою введення/виведення 

інформації. У чипі такої картки зберігається не що інше, як електронні гроші в 

описаному вище змісті. 

Поки смарт-карта використовується як звичайна дебетова карта (називана 

електронним гаманцем), у яку вносяться записи про списання грошей, або 

просто інформацію про клієнта. Наявні цифрові гроші на базі смарт-карт не 

тільки можуть забезпечити необхідний рівень конфіденційності й анонімності, 

але й не вимагають зв'язку із центром для підтвердження оплати на відміну від 

подібних систем на базі персонального комп'ютера. У зв'язку із цим вартість 

транзакції наближається  до нуля, за винятком поповнення карти або 
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пертворення електронних грошей в готівку. Єдина незручність полягає в тому, 

що для переводу електронних грошей з картки на комп'ютер або назад 

необхідно особливий пристрій для читання карток, карт-ридер, що приєднує до 

комп'ютера. 

Оплата платіжними картами. Кредитна карта - іменний платіжно-

розрахунковий документ у вигляді пластикової картки, яку банки видають 

своїм вкладникам для безготівкової оплати ними товарів і послуг у роздрібній 

торговельній мережі, обладнаній комп'ютерними пристроями, що передають 

запит на оплату товару в банк. 

Кредитна картка засвідчує наявність у її власника поточного рахунку в 

банку. У різних країнах використаються кредитні картки американських 

кредитно-фінансових груп  типу Visa, MasterCard, American Express і т.д. 

Дебетові картки можуть використатися при оплаті товарів і послуг через 

Інтернет у режимі on-line так само, як при одержанні готівки у банкоматі: для 

здійснення платежу клієнт повинен ввести номер картки й PIN-код. 

Віртуальні карти. Оскільки використання класичної кредитної карти для 

розрахунків в Інтернет є небезпечним, були розроблені віртуальні карти типу 

VISA E-c@rd й  Virtual MasterCard, які призначені винятково для розрахунків в 

Інтернет. VISA E-c@rd розроблена за технологією міжнародної платіжної 

системи VISA Int. Virtual MasterCard розроблена за технологією міжнародної 

платіжної системи MasterCard Int. 

Випуском подібних карт сьогодні займаються різні банки вчасно оцінивши 

їхні переваги й потенціал. VISA E-c@rd й Virtual MasterCard застосовується 

винятково для оплати через Інтернет товарів і послуг в електронних магазинах 

по всьому світу, включаючи УКРАЇНУ, а також послуг операторів 

стільникового зв'язку, провайдерів інтернету, туристичних фірм і готелів. 

До покупок, оплачених не електронним шляхом можна віднести: оплата 

кур'єрові готівкою;  передоплата по безготівковому розрахунку;  оплата 

післяплатою. 
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Оплата кур'єрові готівкою. Один з найпростіших способів оплати це 

оплата кур'єрові. Ви просто вручаєте гроші кур'єрові й розписуєтесь за 

одержання замовлення. На жаль цей спосіб можливий, не скрізь. 

Після вибору товару в інтернет-магазині покупець розміщає замовлення, у 

якому вказує адресу для доставки (додому, в офіс, або кудись ще). Кур'єр 

привозить товари по зазначеній адресі й одержує гроші. 

Переваги цього способу, напевно, можна перераховувати нескінченно: 

гарантія одержання товару (покупцем) і грошей (продавцем). Обдурити тут, 

звичайно, можна, але можливості не більше, ніж у звичайному магазині; 

можливість перевірити товар (і комплектність) відразу, і повернути його, 

відмовившись від покупки; подивитися в очі живій людині, попросити його 

розповісти про товар, показати його в роботі; одержати всі необхідні 

документи, такі як: гарантійний талон, товарний чек.  

Недоліки також очевидні: не завжди приємно бачити в себе будинку (або в 

офісі) незнайому людину (кур'єра), спілкуватися з ним; найчастіше очікування 

кур'єра перетворюється в катування, і відбиває всяке бажання що-небудь 

купувати. 

Передоплата по безготівковому розрахунку. Передоплата по 

безготівковому розрахунку для організацій, що мають розрахунковий рахунок у 

банку можлива, якщо вони перебувають на території України. При оформленні 

замовлення вкажіть назву Вашої організації. При цьому Ви зможете заповнити 

або роздрукувати рахунок. 

Можна зробити передоплату вартості замовлення в найближчому 

відділенні Ощадбанку або в будь-якому іншому. Для цього треба роздрукувати 

бланк, що можно одержить по e-mail або, що буде згенерований відразу по 

завершенню процедури оформлення замовлення (цей бланк, також, можна 

використати просто як зразок для заповнення типографського бланка в Банку). 

Оплата через Ощадбанк обійдеться в 3% від вартості замовлення, що істотно 

дешевше й швидше, ніж поштовий або телеграфний переказ. Як тільки гроші 

прийдуть на рахунок, магазини відправляють замовлення. 
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Оплата післяплатою. Оплачувана покупка при одержанні на поштовій 

відділення називається оплатою післяплатою. При оплаті післяплатою, пошта 

стягує % від вартості замовлення[2], [10].  

Безпека платежів в Інтернет 

Надійний захист від зловживань та інших факторів, які можуть 

перешкоджати нормальному функціонуванню системи, можливий лише за 

умови використання смарт-карток і багаторівневої системи захисту інформації, 

пов’язаної з розрахунками [3], [19], [20]. 

Захист інформації в системі в цілому забезпечується: наявністю 

криптографічного захисту всіх операцій (підпису кредитування і дебітування, 

кодування трансакції, кодування при передачі каналами зв’язку тощо); 

застосувнням розвиненої системи спеціальних ключів, які контролюються, з 

одного боку, процесинговим центром, а з другого банком-емітентом, 

забезпечуючи можливість взаємоперевірки; процедурами ініціалізації та 

персоналізації; заходами щодо блокування загублених та викрадених карток, а 

також карток, що втратили платоспроможність; іншими організаційними, 

бухгалтерськими та контрольними заходами [19], [20]. 

 

Висновки.  

Аналіз принципів і підходів до побудови сучасних інформаційних систем 

електронної комерції має наступну послідовність: відкриття та підтримку Web-

сайтів компанії і віртуальних крамниць в Internet; наявність автоматизованої 

системи управління компанією; використання електронної реклами і 

маркетингу; використання певної моделі бізнес-взаємодії. 
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