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Інформаційна комунікація у процесах функціонування 
сучасного підприємства 

 
Як показує аналіз, зважаючи на те, що прийняття управлінських 

рішень є основною складовою системи, зрозуміло, що комунікація 
присутня і у процесі прийняття рішення. Її присутність відображається 
у постійному обміні інформацією керівника з підлеглими. Тому можна 
сказати, що комунікація є процесом обміну інформацією.  

Сьогодні основний засіб, який наповнює суспільну 
життєдіяльність – це інформація. Вона «крокує в ногу» з сьогоденням, 
обертаючись у житті кожної людини, в кожну секунду існування. 
Аналізуючи рівень користування суспільством інформацією, видно, 
що людство в сьогоденні носить ім’я – інформаційне суспільство.  

Оскільки інформація наповнює суспільство в цілому, так вона і 
цілісно заповнює існування будь-якого підприємства. Звертаючи увагу 
на те, що інформація формує відносини між людьми, стає зрозуміло, 
що вона поділяється на види, групи, підрозділи, або, опираючись на 
наукові праці багатьох вчених, має свою особливу класифікацію. 

Інформація – це природна реальність, що несе в собі характерні 
ознаки предметів і явищ природи, які виявляються у просторі і часі [1-
5]. 

Отже, можна сказати, що інформація створюється в процесі 
діяльності підприємства і є засобом, яким користується організація 
при здійсненні своєї діяльності. 

Розглядаючи комунікаційний процес на підприємстві слід 
зазначити, що він проявляється у таких видах:  особисті розмови 
працівників;  спілкування в групах (збори, з’їзди, конференції, курси 
підвищення кваліфікації); розмови по службовому телефону; 
комунікація у письмовому вигляді (службові листи, плани, звіти).  

Таким чином, комунікації охоплюють використання особистих 
якостей працівників, їх мовні рефлекси (букви, слова), жести, тон. Ці 
всі складові мають неабияке значення в комунікаційному процесі.  

Крім того, кожна особистість для передачі певної інформації до 
слухача використовує не тільки мовні складові, а й підручні засоби, що 
являють собою засоби комунікацій. Дослідження системи управління 
говорить, що керівник витрачає на комунікації 50%-90% свого 
робочого часу. Розглянувши ці дані, можна зрозуміти, що практично 
уся управлінська діяльність складається з комунікацій. Вони 
відображаються у обміні інформацією при прийнятті планів, звітів, 
управлінських рішень, вирішенні численних питань та й в 
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узагальнюючому факторі  налагодження особистих відносин з 
колективом.  

Зважаючи на те, що комунікаційний процес присутній у всіх 
сферах діяльності підприємств, його можна назвати необхідним 
зв’язком усіх розділів, підрозділів, працівників, керівників організації. 
Тобто, за допомогою комунікацій відбувається зв'язок управлінської 
ланки з виробничою, технічною, науковою та іншими підрозділами 
підприємства. Розглядаючи вимоги до особистих характеристик 
людини, яка має бажання займати посаду керівника, видно, що однією 
з обов’язкових рис  є комунікабельність.  

Комунікабельність – здатність легко вступати в контакт і 
відчувати задоволення від процесу комунікації. Аналізуючи це 
поняття, необхідно зазначити, що воно певною мірою обумовлює 
необхідність перебування в особистій характеристиці керівника вмінь 
комунікаційного процесу. Згідно « теорії комунікацій », 
комунікаційний процес досягає ефективності тільки при розумінні, 
сприйнятті та узгодженості прийнятої інформації. Ці всі показники 
залежать від точності, лаконічності, логічності та виду викладення 
інформації в процес. При розгляді ефективності письмових 
комунікацій слід зазначити, що вони залежать від підбору слів, 
формуванні речень. Необхідно, щоб вони були простими, 
зрозумілими, лаконічно сформульованими. Тому узагальнюючи усі ці 
поняття та беручи до уваги наукову літературу, можна виокремити 
такі види підвищення ефективності комунікацій:  смисловий;  
соціально-психологічний;  текстово-логічний;  формально-логічний;  
організаційний; технічний. 

Встановлення належних комунікаційних процесів залежить від: 
а) готовності працівників встановити комунікаційний процес; б)  вибір 
способу комунікацій; в)  усунення перешкод для здійснення процесу; 
г) правильний вибір у переважаючій комунікації (візуальній, 
аудіальній, дискретній). 

Однак, кожна особистість має здібності до кращого відтворення 
та передавання інформації шляхом комунікацій за допомогою одного 
– двох видів її сприймання. Певна кількість працівників ефективніше 
утворює комунікаційний процес усно, інша письмово.  

Тому керівникові необхідно мати уявлення про 
комунікабельність колективу, щоб правильно утворювати комунікації 
на підприємстві. У системі прийняття управлінських рішень втрата 
ефективності комунікацій може відбуватись через викривлення 
інформації  при процесі обміну через не чітко сформульоване 
рішення, незрозумілість наказу працівникам. Тому важливим є 
сформулювати рішення так, щоб працівнику максимально зрозумілим 
був комунікаційний процес.  

Для вдосконалення системи прийняття управлінських рішень 
керівник і всі його підлеглі мають бути поінформовані і чітко знати 
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мету підприємства для даної ситуації. Це перш за все завдання 
управлінської ланки організації.  

Також до проблем системи управління відноситься 
необ’єктивність даних, якими володіє керівник при процесі 
прийняття. Для вдосконалення системи управління керівнику 
необхідно налагодити комунікативний процес опрацювання 
підлеглими інформації, яку вони потім передають управлінцю.  

Велика кількість даних, які не є чіткими і можуть не відноситись 
до проблеми, ускладнює і затягує процес прийняття управлінського 
рішення. Тому до вдосконалення цього процесу необхідно віднести 
підвищення якості відбору вхідної інформації. До поняття « якість» в 
цій ситуації входять такі критерії: вчасність;  достовірність;  
об’єктивність;  точність;  необхідність відношення тільки до проблеми. 

Використовуючи ці критерії працівники зможуть надавати 
керівникові необхідні дані, вдосконалюючи тим самим систему 
прийняття управлінських рішень. І останньою з проблем являється 
гнучкість рішення. Дуже часто прийнявши рішення і довівши його до 
процесу виконання до керівника надходять нові дані про проблему, від 
яких змінюється ціль рішення.  В такому випадку  виникає 
необхідність внесення коректив у вже прийняте рішення, тобто 
змінити  процес виконання.  

Повертаючись саме до процесу прийняття управлінського 
рішення слід зазначити, що інформаційна наповненість особливо 
важлива від початку до кінця процесу. Згадуючи етапи прийняття 
рішення, необхідно зазначити, що при аналізі проблеми недостатнє 
інформаційне наповнення завадить керівникові об’єктивно вивчити 
проблему, що призведе до ускладнення процесу вибору 
альтернативного рішення, або і взагалі до неправильної альтернативи. 
Навіть на цьому етапі є важливою інформаційна наповненість, щоб 
було можливим знати об’єктивну інформацію про усі можливі 
рішення та наслідки, до яких вони призведуть. 

Отже, розглянувши сутність інформаційного наповнення, можна 
сказати, що інформація є важливим фактором існування 
підприємства, який допомагає ефективно йому функціонувати. Для 
успішної діяльності організації необхідним є ефективне прийняття 
управлінських рішень, якісних, тобто таких, що базуються на 
правдивій, лаконічній, сучасній, одним словом, об’єктивній 
інформації.  

Отже, можна сказати, що для успішного функціонування 
організації необхідно щоб система управління діяльністю 
підприємства володіла не тільки достовірною внутрішньою 
інформацією, а й чіткою зовнішньою. Оскільки у процесі прийняття 
рішення управлінець, визначаючись з кінцевою метою, має володіти 
повними даними про зовнішнє середовище організації. 
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Також важливим рівнем у інформаційно-управлінському процесі 
є вибір альтернативного варіанта управлінського рішення, в якому є 
обов’язковим збір інформації щодо можливого стану підприємства 
при тій чи іншій вибраній альтернативі. Керівникові необхідно 
володіти усією інформацією та вміти нею користуватись з метою 
аналізу ситуацій та передбачення можливих поворотів у діяльності 
підприємства у зв’язку з прийнятою альтернативою. 

Сутність інформаційно-комунікаційних аспектів управлінських 
рішень полягає у особистості, у співвідношенні або поєднанні 
отриманої інформації про управлінське рішення та особистого 
сприйняття цієї інформації. 

Також можна сказати, що інформаційно-комунікаційні аспекти 
управлінських рішень відображають вплив управлінської діяльності 
на виробничий процес. При чіткому інформаційному наповненні та 
правильно побудованому комунікаційному процесі, підлеглий 
максимально точно сприйме інформацію про управлінське рішення та 
максимально якісно виконає його, що призведе до отримання 
бажаних результатів. 

Іншими словами, інформаційно-комунікаційні аспекти 
управлінських рішень – це вигляд управлінського рішення з точки 
зору виконавця, тобто вигляд рішення, яке воно має у виконаному 
стані. Кожний виконавець являється особистістю, якій притаманні: 
свій метод сприйняття інформації;  свій метод передавання 
інформації; особисте ставлення до виконання роботи;   особисте 
ставлення до керівника, до співробітників; особистий метод 
виконання роботи; особисте бачення якості виконаної роботи; 
швидкість виконання та інше. 

Вказані фактори відіграють важливу роль у процесі виконання 
рішення. Та керівнику, який хоче щоб його рішення досягло 
найвищого рівня ефективності, необхідно зважати на ці всі показники, 
включаючи і інформаційну комунікацію. Тому керівнику необхідно 
враховувати особисті якості виконавця у процесі функціонування 
підприємства, здатність його до здійснення ефективної інформаційної 
комунікації.  
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Дослідження побудови мереж для Інтернету речей 

Як показує проведений аналіз, Інтернет Речей (IoT) – мережа 
речей, які підключені до глобальних мереж, мережі Інтернет. Ці речі 
включають IoT-пристрої і фізичні об'єкти, оснащені IoT. 

Засоби Інтернет речей можуть по різному підключатися і 
обмінюватися даними через мережі Wi-Fi, Bluetooth або LTE. Всю 
систему ІоТ об'єднує програмне забезпечення, яке створено 
спеціально для збору, обробки та управління даними.  

Отже, Інтернет речей – це безпроводова (рідше проводова) 
мережа, що з'єднує пристрої, які мають автономне функціонування 
підключені до Інтернету, управляються інтелектуальними системами, 
можуть виконувати власні або хмарні додатки і аналізувати зібрані 
дані, мають здатність оцифровувати, аналізувати і передавати 
(приймати дані).Технологія Інтернету речей базується на принципі 
міжмашинного спілкування без втручання людини електронні 
пристрої «спілкуються» між собою.  

Інтернет речей включає кілька складових. 
По-перше, це пристрої, підключені до Інтернету і об'єднані в 

мережу: IoT-пристрої і фізичні об'єкти, оснащені електронними 
компонентами (сенсори, датчики і виконавчі механізми). Це і техніка 
для розумного будинку, і трекери домашніх тварин, і сенсори для 
худоби і сільського господарства, а також машини, роботи, 
нафтогазові комплекси і багато іншого. 
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По-друге, це технології, стандарти мереж, які дозволяють 
фізичним об'єктам підключатися до глобальної мережі Інтернет, 
обробляти, зберігати інформацію і обмінюватися даними з іншими 
пристроями. 

Інтернет речей, як і звичайний Інтернет, складається з великої 
кількості пов'язаних між собою мереж. Кожна з цих мереж працює за 
різними стандартами і вирішує свої задачі. 

Основні компоненти Інтернету речей: 
– платформи для побудови ІоТ;  
– відповідні ІоТ додатки, якими користується споживач сервісу і 

відповідної платформи; 
– хмарні рішення, дані ІоТ, іх гарантована передача і зберігання 

та забезпечення безпеки цих даних є важливими компонентами. 
¬Однак, саме мережі передачі даних для ІоТ забезпечують 

транспортування інформації від пристрою Інтернету речей за 
допомогою відповідного проводового або безпроводового середовища 
передачі і визначають можливу архітектуру, принципи та методи 
побудови ІоТ у конкретному застосуванні. 

Як показує проведений аналіз для побудови сучасних засобів ІоТ 
у переважній більшості випадків застосовують безпроводові мережі 
передачі даних. Проводові рішення реалізуються на основі локальних 
мереж стандарту Ethernet на промислових підприємствах де існують 
вимоги до завадостійкості.  

Однак, як показує аналіз, у переважній більшості реалізацій 
Інтернету речей використання безпроводових мереж дозволяє досягти 
низки переваг: знизити вартість установки компонентів; зменшити 
трудовитрати на монтаж і обслуговування системи передачі даних; 
забезпечити зручну модернізацію системи. Усі ці переваги 
проявляються у випадку необхідності розгортання Інтернету речей на 
значних територіях. 

З точки зору дальності передачі даних безпроводові технології 
можна згрупувати у такі класи: 

– персональні безпроводові мережі (Bluetooth, ZigBee); 
– локальні безпроводові мережі і канали передачі (Wi-Fi, 

діапазони 434/868МГц, 1-2ГГц); 
– мережі великого радіусу дії (GSM/GPRS, UMTS, LTE, WiMAX, 

спеціалізовані стільникові мережі для ІоТ (eMTC, EC-GSM-IoT, NB-
IoT, LTE-M) та мережі на основі новітніх способів модуляції (LoRa, 
SigFox). 

Аналіз можна розпочати з класу мереж ближнього радіусу дії – 
безпроводових персональних мереж. Діапазон 2,4 ГГц 
використовується в усьому світі для протоколів персональних 
локальних мереж. Застосовувані в діапазоні частот стандарти 
бездротового зв'язку (Bluetooth, ZigBee) користуються популярністю в 
багатьох сферах уже протягом кількох років. Реалізація таких рішень 
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легко доступна, оскільки для цього є велика кількість мікросхем і 
повністю закінчених модулів, які можна без особливих зусиль 
інтегрувати і використовувати при розробці IoT-пристроїв. 

Виконано аналіз по швидкості передачі та дальності. 
Проаналізовано наявність та доступність апаратних рішень для  ІоТ  в 
Україні та можливість застосування в ІоТ і вартість на пристрій. 

Як показує проведений аналіз за вказаними критеріями для 
побудови персональних мереж ІоТ найдоцільніше застосовувати 
стандарти Bluetooth та ZigBee. Це перш за все обумовлено 
поширеністю готових апаратних засобів для побудови мереж, низьким 
енергоспоживанням та відносно агою вартістю на з розрахунку на 
пристрій ІоТ.  

При цьому слід використовувати останні версії стандартів. 
Bluetooth 4.0 включає протоколи класичного Bluetooth, 
високошвидкісного Bluetooth і Bluetooth LE з низьким 
енергоспоживанням. Саме протокол Bluetooth з низьким 
енергоспоживанням призначений, насамперед, для мініатюрних 
електронних пристроїв ІоТ. Низьке енергоспоживання досягається за 
рахунок використання особливого алгоритму роботи. Передавач 
включається тільки на час відправки даних.  

Стандарт надає швидкість передачі даних в 1 Мбіт/с при розмірі 
пакету даних 8-27 байт. У новій версії два Bluetooth-пристрої зможуть 
встановлювати з'єднання менш ніж за 5 мілісекунд і підтримувати 
його на відстані до 100 м. Для цього використовується вдосконалена 
корекція помилок, а необхідний рівень безпеки забезпечує 128-бітове 
AES-шифрування. 

Для використання в IoT-пристроях) застосовується переважно 
протокол Bluetooth LE, який призначений спеціально для пристроїв з 
надмалим споживанням енергії. Якщо потрібна велика швидкість 
передачі в порівнянні з попередніми версіями Bluetooth, то можна 
застосувати Bluetooth 5, що пропонує більш швидку передачу і більш 
тривалі сеанси передачі на основі мережевого протоколу без 
встановлення з'єднання. 

Технологія ZigBee є ще одним стандартом, який орієнтовано на 
ІоТ, що вимагають гарантованої безпечної передачі даних при 
відносно невеликих швидкостях. Вона забезпечує можливість тривалої 
роботи мережевих пристроїв від батарей.  

Мережі, утворені за протоколом ZigBee, почали привертати увагу 
ще з 1998 року, коли багато розробників усвідомили, що протоколи 
Wi-Fi і Bluetooth стали недостатньо ефективними для цілого ряду 
додатків. Зокрема, багато інженерів побачили необхідність в 
самоорганізованих мережах ad-hoc.  

У такій мережі вузли можуть зв'язуватися безпосередньо, точка-
точка, без потреби в спільній точці доступу. Технологія ZigBee 
використовує радіочастоти не потребує ліцензування ISM-діапазону, 
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включаючи смугу в районі 2,4 ГГц. Однак в різних регіонах і країнах 
для цього стандарту зв'язку застосовуються різні смуги робочих 
частот: так, в США для ZigBee виділена смуга в субгігагерцовом 
діапазоні, що включає 915 МГц, в Китаї це 784 МГц, а в Європі – 868 
МГц.  

Протокол ZigBee підтримує мережеві з'єднання типу «дерево», 
«зірка» і самоорганізовані мережі з комірчастою топологією, 
призначені для вирішення широкого кола завдань. Підключені таким 
чином пристрої для керування вузлами можуть передавати дані через 
канали зв'язку в мережу, що робить технологію ZigBee більш 
привабливою (в порівнянні з мережею «точка-точка» в аналогічних 
умовах) для організації мереж з низькою швидкістю передачі даних, 
розподілених по великій площі. 

Zigbee – технологія організації безпровідних сенсорних і 
персональних мереж та забезпечує невисоке споживання енергії і 
передачу даних на частоті вільний від ліцензування 2.4 ГГц зі 
швидкістю до 250 Кб/с, на відстань до 75 метрів в умовах прямої 
видимості. Підтримуються як прості мережі типу точка-точка і зірка, 
так і складні мережі з ретрансляцією і автоматичною 
маршрутизацією, що дозволяють передавати дані між двома вузлами, 
що знаходяться не в зоні прямої видимості, через ланцюжок вузлів 
мережі. 

Наступним і практично основним на сьогодні класом таких 
мереж для побудови ІоТ є безпроводові локальні мережі. 

Проведений аналіз показує, що велике поширення у 
використанні побудови мереж для ІоТ сьогодні має обладнання для 
створення каналів передачі даних у діапазонах 434/868МГц, 1-2ГГц, 
однак основний недолік пов’язано з відсутністю єдиних стандартів 
передачі. Швидкість передачі у таких системах становить від десятків 
кбіт/с  до декількох Мбіт/с, дальність зв’язку складає від 10 м до 
декількох кілометрів. Апаратні затрати на обладнання пристрою ІоТ, 
як правило, малі, а вартість обладнання – низька. При виборі 
апаратних засобів слід обов’язково зважати на сумісність 
використовуваної технології передавання і перевагу слід надати 
технологіям, які мають узгоджені протоколи, наявність на 
вітчизняному ринку відповідних модулів. 

Однак, основна маса пристроїв ІоТ сьогодні будується з 
використанням стандарту Wi-Fi. Мережі Wi-Fi розроблялися для 
заміни традиційних кабельних офісних мереж, однак сьогодні широко 
використовуються для побудови домашніх мереж, мереж на 
підприємствах та в установах, мереж у громадських місцях і в останні 
роки – в ІоТ. 

З точки зору використання в ІоТ найчастіше застосовується 
перше покоління Wi-Fi стандартів 802.11a, b, g, що обумовлено 
відносно низькою вартісю апаратних засобів для побудови мережі, 
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доступністю документації та поширеністю власне мереж. Більш нові 
покоління Wi-Fi  в ІоТ застосовуються рідко внаслідок великого 
споживання та при необхідності забезпечення передачі великих 
масивів даних.   

Як показав аналіз в останні роки для побудови мереж великого 
радіусу дії для ІоТ надзвичайно популярним є стандарт LoRa і 
специфікація мережі на його основі LoRaWAN. Це пояснюється 
відносною дешевизною обладнання внаслідок застосування рішень на 
основі інтегральних мікросхем та достатніми для реалізації ІоТ 
параметрами тракту. Швидкість передачі даних в режимі LoRaWAN 
коливається від 0,3 кбіт/с до 50 Кбіт/с (в режимі FSK).  

Конкуруючою можна назвати технологію SigFox, тобто 
технологію бездротового низькошвидкісного зв'язку пристроїв ІоТ в 
мережах з низьким споживанням енергії. Технологія SigFox 
поширилася на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

Політика SigFox має на увазі надання відкритої інформації по 
необхідному для побудови мережі апаратному забезпеченні (базових 
станціях і модулях), при цьому програмне забезпечення є закритим і 
продається операторам як послуга. В даний час SigFox присутній в 
більш ніж 60 країнах.  

Для передачі даних SigFox використовує ультравузьку смугу 
частот (Ultra-Narrow Band, UNB) з застосуванням двійково-фазової 
маніпуляцією (BPSK), а для кодування даних змінює фазу несучої 
радіохвилі. Це дозволяє зменшити рівень шуму на приймаючій 
стороні, отже, зробити приймають пристрою більш дешевими. Радіус 
дії: 30-50 км (3-10 км в зашумлених і важкодоступних районах).  

Для реалізації ІоТ рішень для мережі великого радіусу дії 
стандарту LoRaWan безперечним лідером є лінійка мікросхем SX12хх, 
SX13хх фірми Semtech, найчастіше – SX1276/77/78/79 та RF1276TS 
фірми Appcon Wireless Technology Limited. 

Однак, як показує аналіз, технологія 5G стане основою розвитку 
систем IoT: збільшення числа пристроїв та удосконалення архітектури 
платформ. Проте, сьогодні стрімко переходять на 5G тільки 
смартфони: пристрої IoT тільки розробляються.  

Технологія 5G буде актуальна в тих сферах Інтернету речей, де 
потрібно передавати 4К-відео в реальному часі (системи 
відеоспостереження), управляти безпілотними автомобілями, а також 
працювати з VR / AR додатками. 

Якщо аналізувати, діючі вже доступні технології то серед них 
слід вказати NB-IoT і LTE-M. 

LTE -M сумісний з існуючою мережею LTE. Для існуючих 
стільникових операторів не потрібно витрачати гроші на будівництво 
нових передавальних станцій, а досить просто завантажити відповідне 
програмне забезпечення, поки IoT-пристрої працюють в своїй мережі 
LTE. 
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NB-IoT використовує іншу технологію (DSSS-модуляцію). NB-IoT 
не працює в смузі LTE, що, вимагає розгортання мережі. Однак, 
стандарт NB-IoT потенційно менш дорогий варіант, оскільки він не 
має необхідності застосування шлюзу. У випадку з NB-IoT, дані з 
датчиків відправляються безпосередньо на головний сервер.  

Згідно з прогнозами Sierra Wireless, майбутнє за двома IoT-
мережами: NB-IoT і LTE-M. Для IoT потрібен стандарт, який 
призначений для задоволення вимог і завдань типу low-power / long-
range (низьке енергоспоживання / висока дальність дії). 

Однак, наведений поділ IoT досить умовний тому що сам спектр 
завдань і можливостей в IoT дуже широкий. 

На практиці зважаючи на використання для Інтернету речей 
вибір тієї чи іншої технології безпроводового зв'язку визначається 
певними специфічними умовами: 

– наявність розвиненої інфраструктури мережі доступу; 
– можливість покриття безпроводовою мережею визначеної 

території при збереженні низького енергоспоживання; 
– доступність у межах визначеного об’єкту засобів та покриття 

мережею; 
– наявність високого рівня стандартизації і широка підтримка 

стандарту пристроями різних виробників; 
– необхідність низького енергоспоживання. 
Найбільш затребуваними і використовуваними як показує аналіз 

є сьогодні для персональних мереж – Bluetooth і їх різновиди, для 
мереж середнього радіусу – у переважній більшості – Wi-Fi, а для 
мереж великого радіусу дії GSM (GPRS), LTE на базі стільникового 
зв'язку та нові технології типу LoRaWAN.  

Однак, конкретний вибір залежить від області застосування, 
діапазону і смуги частот, пропускної здатності каналу передачі даних і 
часу необхідної автономної роботи. 

Доступність і поширеність апаратних рішень доля ІоТ показує, 
що мережі і технологія Wi-Fi залишиться в найближчі роки однією з 
найпопулярніших технологій IoT. Ця технологія знаходить найширше 
застосування, оскільки має цілий ряд переваг і практично не пов'язана 
обмеженнями в енергоспоживанні, які не так критичні для ІоТз 
живленням від мережі напруги змінного струму.  

Однак, що стосується Wi-Fi для ІоТ з малим енергоспоживанням, 
то цей стандарт буде використовуватися в пристроях з періодичною 
передачею даних з низькою швидкістю, тобто різноманітні сенсори, 
лічильники, носимі та медичні пристрої, окремі сегменти 
комерційного та промислового ринків ІоТ. 

З іншої строни, з точки зору безпроводових мереж великого 
радіусу дії саме GSM і LTE технології дозволяють використовувати вже 
наявні мережі стільникового мобільного зв'язку. Однак, традиційних 
частот (800-900, 2500-2600 МГц) для цього недостатньо. Оператори 
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зв'язку віддають перевагу LTE в діапазоні 1800 МГц замість 
традиційного зв'язку GSM, і тому передача даних сьогодні вже 
перевищує голосовий трафік.  

При виборі технології передачі необхідно враховувати наступні 
фактори: обсяг даних для передачі; дистанція зв'язку, що задає 
споживану потужність; час відгуку; надійність зв’язку, вплив 
перешкод; кількість вузлів мережі.  

Нещодавно Vodafone успішно протестував власну мережу NB-IoT 
в Одесі.  Тестування було проведено на фрагментах мережі Vodafone в 
Одесі з використанням партнерського обладнання. Це спеціальні 
модулі для Smart metering з автоматизованою передачею показань, що 
володіють ультранизьким енергоспоживанням, як в режимі 
очікування, так і в режимі обміну даними. 

Vodafone Україна активно продовжує тестування мережі NB-IoT 
по всій Україні з клієнтами і партнерами для їх повної готовності до 
комерційного запуску мережі NB-IoT. 

Vodafone запустив мережу IoT у пілотну експлуатацію восени 
минулого року в Харкові, Одесі, Києві, Житомирі, Кропивницькому, 
Кривому Розі, Херсоні та Дніпрі. У комерційну по всій країні (тобто на 
тій території, де є LTE) - з цього року. 

З іншої сторони компанія Київстар оголосила про появу мережі 
інтернету речей у позаминулому році, перші бізнес-клієнти були 
підключені у Київській та Одеській областях. На даний момент до них 
додалися Харківська, Львівська та Дніпропетровська. NB-IoT працює 
на 28 фрагментах мережі в цих регіонах. 

Також, оператор lifecell активно розвиває технологію LoRaWAN. 
Мережа була запущена влітку 2018 року. Партнером проекту стала 
компанія IoT Ukraine, технологія доступна у 17 великих містах та 
обласних центрах країни. 

Отримані дані будуть використані клієнтами для тестування 
функціональних можливостей платформи і датчиків технології 
Інтернету речей стандарту LoRaWAN. Серед постачальників додатків і 
гаджетів є як відомі світові, так і українські розробники і виробники. 
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Аналіз створення пристроїв для мереж ISM діапазону 

 
Побудова датчикових систем вимагає створення каналу зв'язку з 

центральним пристроєм, що збирає інформацію. Часто створення 
такої системи неможлива внаслідок необхідності прокладання 
кілометрів кабельних каналів передачі даних. Тому можливість 
відмови від проводових мереж вже давно привертає розробників і 
користувачів систем автоматизації. Кабелі можуть повільно 
руйнуватися під впливом факторів зовнішнього середовища, 
присутніх в виробничих приміщеннях. Їх повторна прокладка дуже 
трудомістка і вимагає великих фінансових витрат. 

Отже, відмова від проводових технологій передачі даних дає 
наступні переваги: швидкість і легкість розгортання, масштабованості 
мереж, мобільність, зменшення витрат на прокладку кабелів зв'язку. 
Застосування безпроводових технологій дозволяє розгортати мережі 
передачі даних в місцях, що не дозволяють проведення кабельних 
робіт. Безпроводовий зв'язок завойовує все міцніші позиції за рахунок 
вдосконалення стандартів, а також завдяки своїм незаперечним 
перевагам. Повна відмова або скорочення числа кабельних ліній 
значно знижують часові та фінансові витрати до 90% на етапах 
проектування, розгортання та експлуатації систем.  

Сьогодні на ринку систем збору інформації почали з'являтися 
технології децентралізованих систем управління та збору даних, а 
саме – безпроводові сенсорні мережі (Wireless Sensor Network). Вони 
складаються з мікроконтролерних обчислювальних пристроїв, що 
вимірюють фізичні параметри і прийомопередавачів сигналів, які 
працюють в певному частотному діапазоні, дуже часто в 
неліцензованому ISM. 

Під неліцензованою частотою розуміється частота, як вільна для 
використання без необхідності реєстрації і авторизації. Залежно від 
місця розташування системи існують обмеження по потужності 
сигналу. 
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Переваги використання неліцензованих частот очевидні: не 
потрібно витрачати час і гроші на отримання ліцензії; багато 
виробників поставляють на ринок продукцію, яка підтримує ці 
частоти, низька вартість введення в експлуатацію через відсутність 
витрат на ліцензію.  

Однак, і недоліки притаманні цьому діапазону: на одній частоті 
можуть працювати одночасно кілька систем, що призводить до 
виникнення перешкод і втрат при передачі даних. 

Застосування малопотужних безпроводових пристроїв, що 
працюють в частотному діапазоні ISM (industrial, scientific and 
medical), в повсякденне життя (системи безпеки, медицина, 
промисловість, сільське господарство тощо) обумовлено такими 
факторами : 

– бажанням відмови від фіксованого зв'язку, що 
використовується для передачі даних на значні відстані; 

– появою різних безпроводових стандартів, які забезпечують 
функціональну сумісність в діапазоні ISM. 

Системи, спроектовані для роботи в ISM-діапазоні, 
характеризуються малим енергоспоживанням і низькою швидкістю 
передачі даних. Однак останнім часом швидкість передачі нових 
версій стандартів цього діапазону має тенденцію до збільшення.  

Як показує проведений аналіз, до неліцензованого діапазону 
частот, які можуть бути використані без оформлення дозволу за умови 
дотримання вимог по ширині смуги, випромінюваної потужності і 
призначенням готового виробу, відносять: 

– 433.075-434.750 МГц; 
 – 868.0-868.2 МГц; 
– 868.7-869.2 МГц; 
– 2400.0-2483.5 МГц. 
При цьому, для 434 МГц потужність передавача повинна 

складати не більше 10 мВт, для 868.0-868.2 МГц – до 10 мВт, для 
868.7-869.2 МГц – до 25 мВт, для 2.4 ГГц – не більше 100 мВт.  

З огляду на різноманіття існуючих технологій безпроводової 
передачі даних перед розробником постає питання вибору того чи 
іншого інтерфейсу. Аналіз показує, що основними критеріями оцінки 
є три взаємозв'язані параметри:  

– швидкість передачі даних;  
– енергоспоживання;  
– ширина радіоканалу.  
Основна відмінність між даними ISM-діапазонами визначається 

частотою випромінювання і як наслідок, властивостями радіохвиль. 
Стосовно до задачі – збору даних, систем безпроводового управління і 
контролю, найбільш оптимальним рішенням є використання 
діапазону 868 МГц. У порівнянні з діапазоном 2.4 ГГц, довші хвилі 
868 МГц мають меншу інтенсивність загасання, відповідно велика 
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проникність крізь перешкоди і дальність передачі сигналу набагато 
вище.  

Розробка компанії Nordic Semiconductor – однокристальний 
трансивер nRF24L01, як показано на структурній схемі. Його 
особливість – можливість передавати дані зі швидкістю до 2000 Кбод 
радіосигнали на частоті 2,4 ГГц з повним апаратним контролем 
переданих даних, що є революцією серед мікросхем подібного класу. 
Так, наприклад, дуже схожий за іншими параметрами 
однокристальний трансивер СС2500 виробництва компанії ChipCon 
має максимальну швидкість передачі всього 500 Кбод. Також 
трансивер nRF24L01 має досить низьку ціну. 

Трансивер працює на одному з 126 визначених каналів, має 
високочастотний синтезатор, і логіку підтримки протоколу на 
швидкостях 100-2000 кбіт/с (відповідно до реалізації), має 
послідовний SPI інтерфейс для керування і програмування з 
мікроконтролера. Для побудови працюючого пристрою не потрібні 
зовнішні фільтри, необхідні тільки зовнішній резонатор і антена.  

Трансивер підтримує прості мережі типу «точка точка» та 
«зірка». 

Для керування модулем по інтерфейсу SPI необхідний 
додатковий універсальний мікроконтролер. Було вибрано 
промисловий модуль на мікросхемі ATmega328 фірми Atmel. Цей 
восьмибітний процесор має вбудовану оперативну пам’ять 2 кБ та 
пам’ять програм 32кБ, 6 канальний аналого-цифровий перетворювач, 
послідовні інтерфейси SPI, RS-232. Тобто, можливостей цього 
процесора цілком достатньо не тільки для керування мікросхемою 
NRF24L01, а і для забезпечення зчитування інформації з аналогових 
датчиків за допомогою АЦП або з цифрових по інтерфейсу RS-232.  

Для створення використано промисловий модуль на базі 
мікроконтролера ATMega-328, який встановлюється на спеціалізовану 
плату розширення типу Nano IO Shield 1.0. На неї також 
встановлюється безпроводовий радіомодуль ISM мережі на трансивері 
NRF24L01, модуль стабілізатора живлення 3.3 В. у випадку 
необхідності можливе підключення цифрового датчика до відповідних 
виводів.  

Для розробки програмного забезпечення для мікроконтролера 
ATmega328 було застосовано відкрите програмне середовища Arduino. 
Для створення мережі застосовано бібліотеку RF24, яка забезпечує 
функціонування простої зіркоподібної мережі на трансивері 
NRF24L01. За підтримки бібліотеки модулі у мережі взаємодіють за 
допомогою коротких повідомлень, довжиною 32 байти. Для реалізації 
роботи безпроводової  ISM мережі було модифіковано процедури 
обробки повідомлень, які забезпечують надсилання даних у мережу та 
обробку повідомлення на прийомній стороні. 
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Було виконано дослідження максимальної тривалості передачі 
пакету даних розробленим пристроєм. Для цього було модифіковано 
програму, яка розраховує час початку і успішного закінчення передачі 
пакету у мікросекундах у залежності від встановленої швидкості 
передачі пристроєм. Ці значення складають 250 кбіт/с, 1 Мбіт/с та 2 
Мбіт/с. Як показав аналіз максимальна тривалість складає 24 мс, а 
мінімальна – 644 мкс. При цьому аналіз показав, що від розміру 
пакету тривалість не залежить. Це пов’язано з тим, що передача на 
апаратному рівні здійснюється пакетами з розміром 32 байти.  

Зростання тривалості передачі пакету пов’язано з апаратним 
алгоритмом, який забезпечує підтвердження отримання пакету 
приймачем і повторним його надсиланням у випадку невдачі (Auto 
Retransmission (ART)), що використовується у трансивері nRF24L01.   

При цьому, робота у режимі відсутності завад моделювалася 
шляхом встановлення робочого каналу 100, частота якого відповідає 
2,5 ГГц, тобто поза межами смуги частот ISM, виділеної для Wi-Fi. Для 
моделювання роботи у режимі завад частота робочого каналу 
встановлювалася такою, щоб відповідати частоті найближчої точки 
доступу Wi-Fi.  

Результати наведено у таблиці та на рисунку.  
Далі було виконано дослідження максимальної можливої 

швидкості передачі даних розробленим пристроєм. Було 
модифіковано програму, яка пересилає максимальну кількість пакетів. 
При цьому, наступний пакет надсилається тільки після отримання 
підтвердження про успішне надсилання попереднього. Програма при 
цьому розраховує кількість переданих байт за секунду у залежності від 
встановленої швидкості передачі пристроєм. Результати представлено 
у табл. та на рис.  

Як показав аналіз максимальна досягнута швидкість складає 
252,9 кбіт/с, а мінімальна – 27 кбіт/с. При цьому аналіз показав, що 
вона суттєво залежить від дальності і відповідно наявних завад. 

Для цього було проаналізовано кількість втрачених пакетів на 
різній встановленій швидкості передачі даних від 250 кбіт/с до 
2Мбіт/с у залежності від дальності передачі. 

Як показує аналіз із зростанням відстані передачі кількість 
втрачених пакетів суттєво зростає, що очевидно. При цьому на відстані 
близько 35-40 м на відкритій ділянці без завад на промені поширення 
передача ставала неможливою.  

Крім того, цей показник суттєво залежить і від завад від 
пристроїв Wi-Fi і Bluetooth, які працюють у цьому ж діапазоні. При 
встановленні каналу на розробленому пристрої на базі трансивера 
nRF24L01 вище 100, що відповідає частоті 2,5 ГГц, рівень завад 
зменшується і, відповідно, дальність передачі суттєво зростала.     

Отже, практично продемонстровано створення пристрою для 
безпроводової мережі ISM діапазону на основі спеціалізованого 
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трансивера nRF24L01 у діапазоні 2,4 ГГц. Перевагою такої 
безпроводової мережі передачі даних на основі створеного пристрою є 
її оперативне розгортання, отримання даних з достатньою для 
передачі даних з різноманітних датчиків швидкодією при передачі 
пакетів до 32 байт. Отриманої швидкості передачі у 20-300 кбіт/с 
цілком достатньо для роботи з датчиками для різноманітних малих 
підприємств, комунального господарства тощо 
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Аналіз шляхів удосконалення економічної діяльності 
підприємств в умовах світової економіки 

 
Об’єктивні умови сучасної світової економіки вимагають 

постійного пошуку напрямів розвитку та вдосконалення діяльності 
підприємств, у тому числі з надання послуг зв’язку. Специфіка цих 
послуг сприяє не тільки задоволенню безпосередніх потреб у послугах 
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зв’язку як фізичних так і юридичних осіб, але також сприяє розвитку 
інформаційної структури держави, галузей та секторів економіки.   

Також слід враховувати той факт, що Україна є невід’ємною 
часткою світової економіки та глобальних засобів телекомунікацій. 
Врахування особливостей розвитку національного ринку 
телекомунікаційних послуг, так і тенденцій та перспективних 
напрямів світової економіки та інформаційно-телекомунікаційного 
простору зокрема є необхідною умовою розробки ефективних 
напрямів розвитку оператора зв’язку та його послуг. Такі напрямки 
удосконалення послуг обумовлюються, з одної сторони, історичними 
передумовами і факторами, особливостями умов формування 
телекомунікаційних мереж, а з іншої – безумовним впливом світового 
ринку, напрямками і тенденціями розвитку телекомунікаційних 
засобів.  

Крім того, суттєвим фактором є необхідність аналізу та 
врахування, а по можливості і формування споживацьких потреб та 
симпатій.  

Аналіз показує, що головні особливості світової економіки 
наступні: 

– світова економіка є ринковою економікою; 
– ринок відкриває шляхи для вирішення проблем, спрямованих 

на оптимізацію структури економіки, підвищення ефективності 
виробництва, а також рівня життя; 

– в умовах ринкової економіки практично виключений дефіцит 
товарів і послуг; 

– завдання ринку – об'єднати учасників ринку - споживача і 
виробника; 

– учасники ринку не зацікавлені в появі будь-якого дефіциту – 
він відразу ж компенсується, тому носить тимчасовий характер; 

– в умовах світової економіки виявляється вплив на всі сфери 
діяльності – виготовлення, розподіл продукції, обмінні функції і 
споживання; 

– споживання у світовій економіці товарів і послуг стає 
інтернаціональним; 

– ринок відкриває доступ до широкого обміну інформацією, до  
загальнолюдських цінностей. 

Крім того, стан світової економіки визначають глобальні 
економічні, соціальні зміни, а також всі дії світової спільноти, 
спрямовані на охорону навколишнього середовища.  

Це передовсім інформаційні технології. Доступні технології 
введення великих даних, потужність процесорів і великий обсяг 
зберігання інформації спрощують глобальне поширення 
інформаційних послуг. 

Зовсім непередбачуваним фактором впливу на світову економіку 
виявився спалах коронавірусу (COVID-19). Скорочення випуску 
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продукції в Китаї відчувається у всьому світі. Спалахи в інших країнах 
світу мають аналогічні наслідки, хоча і в меншому масштабі. Сьогодні 
перспективи економічного зростання залишаються невизначеними. 

Вплив світового ринку обумовлює те, що підприємство мусить 
докласти значних зусиль у зміні відношення до процесу формування 
управлінських рішень з урахуванням світових тенденцій у розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, зміні місця і ролі 
інформації у реалізації економічних процесів. 

При цьому слід зазначити, що зміна терміну на «інформаційні 
послуги» – це світова тенденція, яка полягає у тому, що простий 
розвиток телекомунікаційних мереж і систем без врахування саме 
«інформаційної складової», напевно залишиться у минулому.  

Звичайна «транспортна мережа» вже ні для кого у чистому 
вигляді не становить велику цінність. Клієнтом питання вже ставиться 
наступним чином: «що і в якій кількості я можу отримати у власних 
комерційних, інтелектуальних тощо інтересах, які надає транспортна 
мережа з метою задоволення власних потреб, в тому числі і 
комерційно-фінансових».   

Проведений аналіз показує, що сьогодні світ вступає в епоху 
постіндустріальної цифрової економіки, яка кардинально змінює 
ситуацію:  

– основним ресурсом стає інформація, і це невичерпне джерело;  
– один і той же фізичний ресурс може бути використаний 

нескінченну кількість разів для надання різних послуг;  
– торгові площі в Інтернеті не обмежені;  
– компанії не потрібно бути великою, щоб успішно конкурувати;  
– масштаб операційної діяльності обмежений тільки розмірами 

Інтернету;  
– клієнт, його вимоги стає основою діяльності, якого неможливо 

далі ігнорувати. 
Крім того, у 2020 році Україна, як і весь світ, стикнулася з 

епідемією COVID-19, що ще наочніше висвітило як глобальний вплив 
світової економіки, так і важливість сфери діяльності 
телекомунікаційних компаній з надання послуг зв’язку. Проведений 
аналіз показує, що певні аспекти впливу світової економіки і загалом 
світових процесів є притаманними усім країнам, а деякі є 
особливостями для України.  

Наприклад, Ян ван Тетеринг, віце президент компанії Nokia, 
висловив думку, що пандемія коронавірусу порушила звичний плин 
подій у всьому світі, зробила безпрецедентний вплив на всі сторони 
життя. Телекомунікаційні мережі зіграли величезну роль під час цієї 
кризи. Вони стали в буквальному і переносному сенсі життєво 
важливою ниткою, що зв'язує споживачів послуг із зовнішнім світом. 
Завдяки телекомунікаціям  бізнес зміг продовжити роботу, а 
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споживачі – підтримувати зв'язок з робочим середовищем, з 
близькими, отримувати медичні та розважальні послуги. 

COVID-19 різко змінив характер використання 
телекомунікаційних мереж. Люди стали працювати і вчитися вдома у 
віддаленому режимі. Користувачам потрібно не тільки завантажувати, 
але і завантажувати контент в Мережу – відеоконференції є яскравим 
прикладом цих нових потреб. 

Зміни в цифровій поведінці привели до вибухового зростання 
трафіку в мережах. COVID-19 миттєво збільшив обсяг мережевого 
трафіку на 30-40%. Піки трафіку пов'язані з онлайновими іграми, 
VPN, потоковими сервісами, соціальними мережами та 
відеоконференціями. Отже, цифрові звички, а з ними і навантаження 
на мережі вже не повернуться до докризового рівня. 

Крім того автор зазначив, що COVID-19 сприяв не створенню 
більшої кількості нових інновацій, а прискорив впровадження вже 
існуючих. Пандемія показала необхідність впровадження таких 
телекомунікаційних технологій, як автономні мережі 5G, сегментація 
мережі (network slicing), оптоволоконні канали, приватні бездротові 
мережі 5G / LTE – ці технології будуть використовуватися все частіше. 
Нові цифрові звички не зникнуть після пандемії. 

Через пандемію мережеві ресурси, які оператори планували 
розгорнути протягом року, виявилися затребуваними буквально 
протягом тижня. Пандемія підкреслила важливість комплексної 
комунікаційної інфраструктури. Сьогодні левова частка трафіку 
передається по фіксованих мережах. Для розгортання 5G потрібна 
оптоволоконна транспортна інфраструктура для передачі величезного 
обсягу даних від базових станцій в мережу, де ці дані обробляються. 

Однак на практиці забувають, що саме клієнт є центральною 
фігурою обміну і головним джерелом прибутку в організації, а 
результуюча мета роботи всіх функціональних підрозділів корпорації 
полягає в формуванні споживчої цінності. Недооцінка важливості 
клієнтоорієнтованого підходу на у економічній діяльності є однією з 
причин відносно низької ефективності бізнесу.  

Можна зробити висновок, що клієнтоорієнтованість – це 
концепція ведення економічної діяльності, спрямована на 
задоволення і формування потреб клієнтів, яка реалізується на всіх 
рівнях економічної діяльності підприємства і у всіх підрозділах, 
орієнтована використання сучасних можливостей цифрової економіки 
та комунікацій з метою досягнення ефективності діяльності. 

Вплив сучасної світової економіки вимагає переходу бізнесу до  
клієнтоорієнтованості. Застосування звичайної реклами стає 
недостатньо для досягнення збільшення продажів. Згідно глобального 
дослідження, виконаного фірмою Nielsen, «все менше людей 
довіряють рекламі від самих компаній. Споживачі звертаються до 
народної думки як до нової форми реклами. Близько 90% опитаних 
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прислухаються до рекомендацій своїх знайомих. Більш того, 70% 
громадян довіряють думкам інших споживачів, опублікованим в 
Інтернеті.»  

При реалізації клієнтоорієнтованості все підприємство 
орієнтується на клієнта і всі функціональні види діяльності 
аналізуються через призму «створення цінностей для клієнта». На 
сучасному етапі економічного розвитку сформувалися певні умови 
зовнішнього середовища, які вимагають переосмислення поняття 
«клієнтоорієнтованості», особливо зважаючи на досвід коронакризи. 

На сучасному етапі розвитку економіки істотно зросла роль 
соціальних мереж. Фахівці відзначають зростаючу важливість 
мережевого соціального спілкування не тільки в повсякденному житті 
людини і суспільства, а й у розвитку комерційної діяльності. Вже 
сьогодні в соціальних мережах представлені понад половина 
компаній, і можна сказати,  якщо бізнес компанії не згадується в 
соціальних мережах, то у компанії «відсутній бізнес». 

Сьогодні набув широкого поширення термін соціальний медіа 
маркетинг  (Social media marketing), тобто просування рекламної 
інформації про послугу або товар в соціальних мережах, блогах, на 
форумах, порталах, основною метою якого є привернення уваги 
потенційних споживачів продукції чи послуг підприємства. На 
просування в соціальних мережах вже сьогодні витрачаються 
величезні кошти. Відчутну частку в цій сумі складуть витрати на 
взаємодію в соціальних мережах.  

Крім того, додатковим засобом удосконалення економічної 
діяльності підприємства у епоху, коли інформація є важливою 
складовою цифрової економіки є створення єдиної інформаційної 
бази. Така інформаційна база призначена для систематизації 
передового досвіду у діяльності вже існуючих підрозділів та 
персоналу, так і передових досягнень, придатних для впровадження 
на основі аналізу наявної інформації про подібні проблеми чи 
рішення у світовій мережі. Заснована на сучасному підході до 
використання інформації і знань на підприємстві система повинна 
забезпечувати такі напрямки діяльності: 

– систематизація досвіду і знань співробітників на даному 
підприємстві; 

– відкритість і доступність всієї інформації на підприємстві; 
– здатність швидко дізнатися про проблеми та можливі шляхи 

розвитку підприємства; 
– передача досвіду “старих” професійних працівників новим 

співробітникам; 
– можливість отримання досвіду роботи на суміжних ділянках 

підприємства; 
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– швидкий і оптимальний пошук для вирішення проблем 
підприємства на основі наявної і достовірної накопиченої інформації 
про вирішення подібних; 

– створення загальної зацікавленості і відповідного 
інструментарію до поширення новаторських ідей працівниками. 

Таким чином, на підприємстві формується інформаційна база з 
вирішення проблем на основі попереднього досвіду самого 
підприємства і аналізу та підходів до вирішення проблем на основі 
аналогічних випадків світових компаній.  
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Дослідження та аналіз процесу тестування API-інтеграції за 
допомогою програми Postman 

 
В сучасному світі технологій, які постійно розвиваються, 

вдосконалюються та буквально ризикують власним існуванням, якщо 
відмовляють не іти в ногу з часом вкрай важливо відповідати 
стандартам, що задаються світом та часом, щоб не опинитись в 
середовищі, що вже не відповідає вимогам того ж таки світу. 

Вибираючи тему для магістерської роботи, для мене було 
важливим вибрати те що актуально зараз і чим користується цілий 
світ. Ведення бізнесу за допомогою АРІ-інтеграції один з 
найпопулярніших шляхів для сучасних бізнесменів, в першу чергу 
завдяки виграші у ціні та зручності. Вам не потрібно створювати з 
нуля власний проект для чого б він не був призначений, Вам 
достатньо створити оформлення сайту, який відповідатиме бренду, а 
саме його наповнення і логіка вже буде взята з попередньо придбаного 
АРІ. Що економить не лише гроші, а й час.  

Було вибрано саме покривання тестами маніпуляцій з даними, 
оскільки саме це є ледь не основним функціоналом АРІ-інтегрованих 
ресурсів. У будь-якому випадку, нам необхідний АРІ для отримання 
інформації про необхідні дані, створення нових даних та маніпуляції з 
уже існуючими. Наявність особистого досвіду у роботі з подібними 
речима – допоможе мені у повній мірі розкрити цю тему, а 
результатом стане максимально можливе покриття маніпулятивних 
дій з даними авто тестами. Чому не 100-відсоткове покриття? Як 
говорить один з семи принципів тестування – повне тестування не 
можливе. 

Тестування програмного забезпечення являє собою дослідження, 
виконане для визначення зацікавленим сторонам інформації про 
якість продукту або сервісу, при його використанні. Тестування 
програмного забезпечення також може дати об'єктивну, незалежну від 
програмного забезпечення оцінку, що дозволить бізнес-стороні 
оцінити і зрозуміти ризики, пов'язані з реалізацією тестованого 
програмного забезпечення.  

Методи тестування включають в себе процес виконання 
програми з метою виявлення помилок в програмному забезпеченні. 
Отже, маючи повністю написані тести для АРІ-інтеграції, які не 
залежні від даних, що в них використовуються (а в ході даної роботи 
буде використаний саме такий підхід, підхід абсолютної незалежності 
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від даних, що зробить тести абсолютно універсальними і зручними у 
багаторазовому використанні з усіма можливими даними) ми 
зможемо з впевненістю говорити про те, що конкретний АРІ не має 
дефектів, і зможемо легко це довести, просто запустивши тести та 
зібравши звіти.  

Тестування програмного забезпечення включає в себе виконання 
програмного компоненту або компоненту системи для оцінки одної 
або декількох необхідних властивостей, в яких зацікавлені. В цілому, 
ці властивості показують рівень, де компонент або тестована система: 

– відповідає вимогам, якими керувалися при їх проектуванні та 
розробці; 

– правильно відповідають на всі види вхідних даних; 
– виконують свої функції протягом прийнятного часу; 
– досить зручні; 
– можуть бути встановлені і коректно працюють в призначених 

для цього середовищах; 
– досягають загального результату, бажаного зацікавленими 

сторонами. 
Відповідно, за допомогою автотестів, ми зможемо надати 

зацікавленим сторонам інформацію про якість та деталі роботи АРІ 
інтеграції. 

Як показує аналіз, інтеграційне тестування – це другий рівень 
тестування, що йде після модульного та перед системним рівнями. 
Інтеграційне тестування поділяється на 2 види – це модульне 
інтеграційне тестування та системне інтеграційне тестування. Для 
роботи ми будемо використовувати системне інтеграційне тестування, 
так як воно складніше. Основною його ціллю є перевірка взаємодії 
між системами, сервісами чи мікросервісами (до чого власне входить і 
АРІ-інтеграція). Є 3 види інтеграційного тестування – це біг бенг, 
боттом-ап та ап-боттом.  

До вибору інструменту для тестування я підійшов відповідально, 
перелік інструментів між якими я вибирав можна побачити у 2му 
розділі. Вибір зупинився на Postman, ось його основні переваги: 

• Простий у використанні клієнт REST; 
• Розширений інтерфейс, що полегшує користування; 
• Може використовуватися як для автоматизованих, так і для 

дослідницьких випробувань; 
• Може працювати на Mac, Windows, Linux та Chrome Apps; 
• Має купу інтеграцій, таких як підтримка форматів Swagger 

& RAML; 
• Має функції запуску, тестування, документування та 

моніторингу; 
• Не вимагає вивчення нової мови; 
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• Дозвольте користувачам легко ділитися знаннями з 
командою, оскільки вони можуть упакувати всі запити та очікувані 
відповіді, а потім надіслати своїм колегам. 

Також слід додати, що хоч Postman і не є безкоштовною 
програмою, але має доволі обширену безкоштовну версію, якої цілком 
достатньо для виконання завдань подібного роду. Однак, також є і 
недоліки: 

• Не підтримує тестування Soap АРІ; 
• Не підтримує Behavior-driven development 
• Не підходить для UI тестування 
• Не підходить для  тестування мобільних додатків 
Дані недоліки ніяк не пересікаються з моєю роботою, що ще й 

стало фінальним плюсом на користь вибору саме Postman. 
Перед тим як перейти далі, кілька слів про саму роботу. Отже, як 

вже було сказано – основна ціль це тестування АРІ-інтеграції, за 
основу взято АРІ ресурсу з інформацією про футбольні команди, там є 
певні чемпіонати, в яких є команди і ряд інформації як про 
чемпіонати так і про команди. АРІ-інтеграція даного ресурсу дозволяє 
отримувати інформацію по сутностях які нас цікавлять, також з 
даними можна здійснювати маніпуляції, такі як: фільтрація по 
параметру (точна та неточна), сортування та пошук. Всього є 4 типи 
даних, це: рядок, число, дата та логічний тип даних.  

Отже, спершу кілька слів про авторизацію, здійснюється вона тут 
за допомогою Bearer token, це токен який ми отримуєммо при 
відправці пост запиту і в якого є свій час життя. Далі, щоб не вказувати 
цей токен в кожному запиті окремо – ми збережемо його в графі 
змінних, а в запитах будем вказувати змінну. В графу змінних ми 
зберегли і урл-адресу, щоб зробити ці тести більш універсальними.  

Трішки про суть роботи. Кінцевий результат – це набір тестів, 
який підтверджує те, що всі сутності і всі типи даних працюють на 
етапі взаємодії клієнта з АРІ-сервісом. Відповідно, для кожного 
параметру кожної сутності окремо здійснюється фільтрація, 
сортування та пошук. І успішність тестів по кожному з цих параметрів, 
по кожній з сутностей і по кожній з маніпуляцій може нам дати 
максимально можливе покриття тестування АРІ-інтеграції.  

Ми відправляємо GET запит для отримання інформації про 
команду, здійснюючи фільтрацію по певній даті заснування. Дата 
заснування вказана у вигляді змінної – це для того, щоб зробити тест 
максимально універсальним і не залежним від конкретних 
параметрів.  

Попередній запит є для того, щоб взяти випадкове значення з 
існуючих та здійснити по ньому фільтрацію. В тілі попереднього 
запиту в нас зразу йде відсилка до функції стріп дейт. Ця функція 
написана для того щоб унеможливити зіткнення форматів 01 та 10. 
Далі ми прописуємо окрему авторизацію, оскільки поточна 
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авторизація є лише для самого запиту і далі ми здійснюємо запит для 
вже існуючих даних і витягуємо випадкове і зберігаємо в змінну 
expValue). 

В першу чергу ми перевіряємо чи результат не пустий, і якщо ні 
– то порівнюємо його з expValue допоки не знайдемо співпадіння і як 
тільки співпадіння буде знайдено – воно буде виведено в результаті, а 
тест буде пройдено успішно.  

Алгоритм роботи по інших типах даних та маніпуляція подібний, 
за виключенням функцій. 
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Дослідження необхідності та впливу тестування 
продуктивності на кінцеву якість веб-сайту за допомогою 

JMeter 
 
Тестування програмного забезпечення – це дослідження, яке 

проводиться для надання зацікавленим особам актуальної інформації 
про якість програмного продукту або сервісу, що перевіряється.  

Тестування ПЗ також може забезпечити об'єктивне, незалежне 
уявлення про програмне забезпечення, яке дозволить підприємству 
оцінити і зрозуміти ризики впровадження програмного забезпечення.  

Тестування продуктивності – це процес тестування програмного 
забезпечення, що використовується для тестування швидкості, часу 
відгуку, стабільності, надійності, масштабованості та використання 
ресурсів програмного додатку за певного навантаження.  

Основною метою тестування продуктивності є виявлення та 
усунення вузьких місць продуктивності програмного додатку. Також 
це нефункціональна техніка тестування програмного забезпечення, 
яка визначає, як стабільність, швидкість, масштабованість та 
швидкість реагування програми зберігаються при заданому 
навантаженні.  

Це ключовий крок у забезпеченні якості програмного 
забезпечення, але, на жаль, часто розглядається як додаткова думка, 
окремо, і починається після завершення функціонального тестування, 
і в більшості випадків після того, як код готовий до випуску. 

Цілі тестування продуктивності включають оцінку результатів 
роботи програми, швидкості обробки, швидкості передачі даних, 
використання пропускної здатності мережі, максимальної кількості 
одночасних користувачів, використання пам'яті, ефективності 
робочого навантаження та часу відгуку команд. 

У роботі проаналізовано і показано, що JMeter, будучи 
надзвичайно надійним, масштабованим та портативним додатком, 
робить його придатним інструментом тестування для сучасного 
швидкозмінного та керованого ринком процесу розробки додатків.  

Кожен, хто має досвід тестування програмного забезпечення чи 
знання на будь-якому рівні, вважатиме JMeter простим у вивченні та 
використанні. Для реалізації потенційного використання JMeter не 
потрібен досвід у програмуванні, але його наявність, безсумнівно, 
допомагає. 



_________Шляхи удосконалення інфокомунікаціних технологій ______ 

31 

Тестування – це дії, які направлені на перевірку продукту 
відповідно до вимог. Також це знаходження існуючих помилок та 
попередження потенційних. У своїй роботі я якраз зробив акцент на 
виявленні проблемних місць продукту. 

Розглянемо тестування у більш розширеному вигляді. 
Отже, тестування поділяється на такі рівні: 
- Модульний рівень (Unit) – перевіряється окремі 

компоненти продукту, такі як класи, об’єкти, функції і тд. 
- Інтеграційний рівень (Integration) – одночасно 

перевіряється 2 або більше компоненти, які взаємодіють між собою. 
- Системний (System) – на цьому рівні основним завданням є 

перевірка функціональних та нефункціональних вимог готового 
продукту. 

- Приймальний (Acceptance) – Формальний процес 
тестування, який перевіряє відповідність системи вимогам. Рішення 
про проведення приймального тестування приймається, коли продукт 
досяг необхідного рівня якості. 

З огляду на цю піраміду тестування, у своїй роботі я проводив 
тестування на межі Інтеграційного та Системного рівнів. (Оскільки на 
інтеграційному я тестував окремі ендпоінти веб-серверу, а на 
Системному – цілісний веб-ресурс). 

Автоматизоване тестування – це програмний запуск тестів 
шляхом написання коду, який заміняє більшість маніпуляцій, які 
тестувальник робить вручну. 

Як показує аналіз, автоматизоване тестування ділиться на 5 
основних підтипів: 

- Load Testing 
- API Testing 
- UI Testing 
- Security Testing 
- Database Testing 
У своїй повсякденній роботі я працюю над UI та API тестуванням, 

але в даному випадку вони нас не дуже цікавлять, оскільки я проводив 
Load тестування. 

Отже, Load Testing – це тестування, яке проводиться з ціллю 
визначення, як швидко працює програма або її частина під певним 
заданим навантаженням. 

Цим навантаженням може бути, наприклад, кількість 
користувачів, які будуть одночасно працювати з програмою. Такий 
вид тестування дозволяє отримати час відгуку всіх найважливіших 
бізнес-транзакцій. 

Також можна проводити визначення надійності системи при 
екстремальних або непропорційних навантаженнях. 
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Також можна проводити визначення стабільності, чи програма 
витримає очікуване навантаження протягом довгого і тривалого 
періоду часу. 

Основні характеристики, які перевіряються під час тестування 
продуктивності: 

- Час відповіді сервера 
- Час відображення 
- Пропускна здатність 
Для виконання магістерської роботи серед всіх інших я вибрав 

інструмент JMeter. Він має декілька переваг перед конкурентами, 
зокрема: 

- Він базується на МП Java, яку я добре знаю та з якою я 
щодня працюю. 

- Він дозволяє швидко написати набір тестів, оскільки має 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

- Він кросплатформний. 
Базовий графічний інтерфейс користувача, з яким потрібно 

працювати в процесі написання тестів, поділений на 3 логічних блоки, 
серед яких: 

- Верхня хедер-панель – складається з набору глобальних 
команд інструменту, таких як – запуск тестів, запуск тестів у режимі 
дебагу, імпорт/експорт семплерів,  очистки кукі та кешу, збереження 
тесту і тд. 

- Ліва панель – відповідає до додавання до тестової програми 
таких елементів, як тест, тестовий семплер, тред груп, лісенер, хедер 
менеджер, кукі менеджер, HTTP-дефолтних ріквестів, та результуючих 
графіків. 

- Права панель – це панель налаштування атрибутів запиту, 
як наприклад – тіло запиту, ендпоінт, токен авторизації і тд. 

Розглянемо базовий HTTP-запиту, який являє собою атомарний 
тест перевірки ендпоінту. 

Базовий запит включає в себе такі атрибути, як метод запиту, 
протокол, номер порта, адреса ендпоінту, параметри запиту, тіло 
запиту тощо. 

Значення поля адреси ендпоінту, в якому не вказана адреса веб-
серверу, оскільки розроблена мною архітектура є достатньо гнучкою 
та передбачає перевикористання даних та їхню динамічність, тому всі 
запити унаслідуються від батьківського запиту, у якому є вказано 
канонічна повна адреса веб-серверу. Тому не потрібно вказувати її у 
кожному запиті, достатньо вказати тільки відносну адресу ендпоінту. 

Також тут присутнє тіло запиту у форматі JSON, яке буде 
служити даними для реєстрації та авторизації перевірки даного 
ендпоінту. 

Отже, після того, як усі тести було запущено та пройдено, а звіт з 
результатами згенеровано, я отримав набір різноманітних 
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результуючих графіків по кожному тесту. До Вашої уваги один із них – 
це таблиця з результатами часу відповіді веб-серверу по кожному 
ендпоінту. Проаналізувавши результати, можна зробити висновок, які 
ендпоінти є проблемними, а які найстабільнішими. Проблемні 
позначені червоним кольором, а найстабільніші – синім. Тепер, 
маючи на руках результати тестів продуктивності, ми спільно з 
розробниками знаємо, що потрібно покращувати у роботі веб-ресурсу, 
щоб не спровокувати таких проблем і майбутньому і, відповідно, не 
дозволити користувачам зустрітись з цим. 

Отже, проведений аналіз показує, що JMeter має велику 
спільноту в Інтернеті та групах новин, які можуть стати радниками 
щодо найбільш ефективного використання JMeter. Однак ці сторонні 
ресурси можуть мати фрагментований підхід до вивчення JMeter, 
оскільки я виявив, що більшість із них повторюють лише звужені 
аспекти JMeter.  

З іншого боку, офіційна документація JMeter надає акуратний та 
детальний посібник користувача, хоча деяким нетехнічним тестерам 
це може бути нелегко.  

JMeter не дарма є одним з найпопулярніших інструментів для 
тестування продуктивності завдяки своїй багатогранності та 
широкому спектру функціональностей, що робить його потужним 
серед інших конкурентів. 

Практично продемонстровано наскільки важливим для великих 
систем є тестування продуктивності та появі яких проблем воно 
запобігає. 
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Аналіз підходів до створення мережевих пристроїв 
моніторингу даних 

 
Як показує аналіз, моніторингом називають процес 

спостереження і реєстрації параметрів об'єкта, та порівняння із 
заданими критеріями. У свою чергу, система моніторингу, це система 
збору/реєстрації, зберігання та аналізу ключових параметрів даного 
об'єкта для забезпечення аналізу стану даного об'єкта в цілому та 
виконання керівних дій. 

Результат моніторингу параметрів являє собою сукупність 
виміряних значень параметрів, одержуваних на послідовних 
інтервалах часу, протягом яких значення параметрів істотно не 
змінюються. Такий збір даних призначений для моніторингу 
критично важливих і небезпечних об'єктів у процесі 
інструментального автоматизованого цілодобового спостереження за 
окремими параметрами об'єктів.  

Метою моніторингу є аналіз стану об’єкта, попередження 
надзвичайних ситуацій і пошкодження, або руйнування об'єктів. 
Основною відмінністю цього виду моніторингу є те, що в процесі 
моніторингу відслідковуються зміни об'єкта і окремих його елементів, 
що дозволяє з одної сторони ефективно керувати ним, а з іншої – 
запобігти настанню негативної події, та постійно інформувати 
диспетчерські служби.  

Системи моніторингу реалізують систематичний збір і обробку 
інформації, яка може бути використана для поліпшення процесу 
прийняття рішення, а також, як інструмент зворотного зв'язку з метою 
оцінки функціонування того чи іншого виробничого процесу. 

У системах передачі даних інформація передається  каналами 
зв'язку. Систему включає: передавач (джерело сигналу), лінія (канал) 
зв'язку та приймач. Системою передачі інформації називають 
сукупність таких пристроїв і мереж, за допомогою яких можна 
передавати повідомлення з одного пункту в інший.  

Як показує аналіз, структурна схема системи передачі інформації 
функціонально подібна до системи моніторингу. 

Джерело повідомлень – у нашому випадку – пристрій типу 
датчик, інший комп’ютер тощо. 
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Аналіз показує, що первинні сигнали, як правило, 
низькочастотні і їх можливо передавати на відстань тільки 
проводовими лініями зв’язку. Для передачі повідомлень по 
безпроводових каналах використовують радіочастотні коливання. При 
цьому, як показує аналіз, безпроводові мережі для побудови пристроїв 
моніторингу є практично безальтернативним варіантом, а 
використання безпроводових мереж дозволяє досягти низки переваг в 
порівнянні з проводовими.  

Це перш за все дозволяє знизити вартість розгортання та 
обслуговування, збільшує мобільність пристроїв моніторингу, 
зменшує витрати на монтаж і обслуговування системи передачі даних. 
Це також забезпечує оперативну модернізацію системи моніторингу 
при необхідності. 

Одержувач повідомлень – це пристрій, для якого призначене 
повідомлення. 

Однак, як показує проведений аналіз, сьогодні досягли розвитку 
мережі та комп’ютерні засоби відображення різноманітної інформації, 
тобто дві основні складові системи передачі даних – каналу зв’язку та 
приймача повідомлень. Але з іншої, засоби для реалізації першої 
складової – джерела повідомлень – залишаються недостатньо 
поширеними і розвинутими.  

Аналіз мереж для реалізації задач моніторингу та розглянутих 
технологій, зважаючи на їх реалізовуваність та доступність засобів для 
розробки наведено у таблиці. Проведений аналіз показує, що 
найбільш перспективною з точки зору застосування для моніторингу 
слід вважати безпроводові технології, зокрема стандарту  IEEE802.11 
(Wi-Fi) Bluetooth і ZigBee зважаючи на доступність засобів для 
розробки, доступність промислових модулів та низьку вартість 
обладнання.  

Аналіз показує, що існують ряд технічних параметра, які 
найбільш часто визначають область застосування того чи іншого 
стандарту групи в конкретному випадку мережі моніторингу: 

– дальність зв'язку; 
– швидкість передачі даних; 
– енергоспоживання. 
За значенням цих параметрів можна умовно виділити наступних 

лідерів: 
– Wi-Fi має максимальну швидкість передачі даних та дальність, 

однак і велике енергоспоживання; 
– ZigBee і технології Bluetooth мають мінімальне 

енергоспоживання при меншій дальності і швидкості передачі. 
Отже, вибір конкретної безпроводової технологій залежить перш 

за все від вимог до самої системи моніторингу. На практиці поділ між 
усіма стандартами безпроводового зв'язку досить умовний характер, 
як показано на рисунку.  
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Стандарти перекриваються одне одним і можуть конкурувати. 
часто вибір тієї чи іншої технології безпроводового зв'язку залежить і 
від переваг розробника або визначається зовнішніми специфічними 
умовами. це можуть бути: 

– наявність розвиненої інфраструктури – сьогодні  існує і 
активно розвивається мережа точок доступу Wi-Fi і в такій ситуації 
розробнику найбільш доцільно використовувати в своїй розробці 
модулі стандарту Wi-Fi; 

– наявність високого рівня стандартизації і широка підтримка 
стандарту пристроїв різних виробників – у цьому випадку лідерами є 
стандарти Bluetooth і Wi-Fi; 

– можливість покриття безпроводовою мережею великих 
територій при збереженні низького енергоспоживання – з цієї точки 
зору найбільш перспективним є стандарт ZigBee. 

Отже, з точки зору можливого застосування для побудови мереж 
пристроїв моніторингу даних можна вказати найбільш перспективною 
безпроводову технологію стандарту  Wi-Fi, далі Bluetooth і, на сам 
кінець, за поширеністю – ZigBee. 

Що стосується створення мережевих пристроїв моніторингу 
даних  – розвиток мікроелектроніки сприяв розробці спеціалізованих 
мікроконтролерів, що містять на кристалі разом з мікропроцесором, 
ОЗУ, периферією додатково радіочастотну частину, що забезпечує 
реалізацію фізичного рівня пристроїв протокольної моделі OSI. При 
цьому, завдяки перепрограмуванню такі спеціалізовані 
мікроконтролери стають основою для реалізації різноманітних джерел 
повідомлень з точки зору побудови системи моніторингу. 

Вони можуть застосовуватися у мережах передачі для отримання 
інформації про стан різноманітних фізичних процесів, моніторингу 
параметрів промислових установок, автоматизації управління, у 
системах моніторингу ресурсів тощо.  

При цьому, сьогодні розробнику немає необхідності мати власне 
виробництво, а можливо скористатися стандартними промисловими 
модулями, а також великою номенклатурою периферійних пристроїв. 
Це дозволяє використати доступні на ринку апаратні засоби і 
здійснювати їх перепрограмовування на виконання потрібних 
функцій моніторингу даних. Розробникам досить написати спеціальне 
програмне забезпечення.  

На основі промислового модуля на мікроконтролері типу 
ESP8266 було створено прототип мережевих пристроїв моніторингу 
даних.  

Створений мережевий пристрій моніторингу даних призначений 
для діагностики стану під’єднання до глобальної мережі Інтернет. У 
результаті аналізу доступних апаратних засобів розробки було 
використано готовий модуль  типу ESP8266 serial WIFI Witty cloud 
Development Board ESP-12F module MINI nodemcu. Цей модуль вже 
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містить завершений пристрій, який можна використати для 
моніторингу. Він містить мікромодуль типу ESP-12E на основі 
мікроконтролера ESP8266, кола інтерфейсу USB – RS232 на основі 
мікросхеми CH340G, стабілізатор живлення 3.3В та RGB світлодіод, 
що підключений до відповідних виводів GPIO. 

Отже, на основі цього апаратного рішення було реалізовано 
пристрій моніторингу даних для безпроводової мережі передачі даних 
на основі Wi-Fi. 

Для реалізації завдання слід періодично моніторити наступні 
стани мережі передачі даних. 

По-перше, необхідно періодично виконувати моніторинг 
доступності безпроводової точки доступу локальної мережі. Вказана 
точка доступу є основою побудови безпроводової мережі і її 
доступність буде визначати можливість функціонування цієї локальної 
мережі у цілому.  

По-друге, при наявності доступу до безпроводової точки доступу 
слід переконатися у доступності серверу, який, як правило, є основним 
пристроєм для зберігання загальнодоступної інформації і файлів та 
основного шлюзу доступу у конкретній локальній мережі. 

По-третє, слід переконатися у доступності зв’язку вказаної 
локальної мережі з мережею Інтернет, для чого слід виконати 
моніторинг віддаленого мережевого ресурсу, наприклад, серверу 
хмарного сервісу. 

Отже, завданням розроблюваного мережевого пристрою 
моніторингу даних є саме виконання періодичної діагностики 
вказаних трьох станів системи.  Для індикації стану моніторингу 
застосована світлодіодні індикатори, розміщені на пристрої. 

Спочатку відбувається під’єднання мікроконтролера до точки 
доступу безпровідної мережі. Далі – під’єднання  мікроконтролера до 
мережі передачі даних та передачу даних про стан.  Далі здійснюється 
ініціалізація зв’язку за протоколом UDP, виводяться дані моніторингу 
для пересилання у мережу і виконується власне передача даних.  

Наведено приклад процедури, яка забезпечує передачу даних за 
протоколом UDP. 

На наступному кроці виконується тестування основного шлюзу 
локальної мережі на його доступність за допомогою команди PING і за 
протоколом UDP виводяться дані моніторингу у мережу.  

На останньому кроці виконується тестування хмарного серверу у 
мережі Інтернет, у нашому випадку – google.com, на його доступність 
за допомогою команди PING і за протоколом UDP знову виводяться 
дані моніторингу у мережу. 

Стан виконання команд дублюється на світлодіодний індикатор, 
який змінює свій колір у відповідності до стану мереж, яка піддається 
моніторингу. 
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На лістингу показано процедуру передачі даних у мережі по 
протоколу UDP. Відбувається підготовка пакету шляхом визначення 
широкомовної адреси у локальній мережі. Це дає змогу надсилати 
інформацію на всі хости одночасно і аналізувати її при необхідності на 
кожному з хостів.  Далі відбувається підготовка даних пакету та 
виконується команда надсилання пакету. 

Аналіз даних дає можливість чітко прослідкувати як відсутність 
зв’язку з вказаними серверами, так і зростання затримок, пов’язаних 
із збільшенням навантаженості мережі у певні моменти часу. Крім 
того, якщо затримка виконання команди PING для локального 
сервера складає у середньому 5-20 мс, то для віддаленого сервера у 
мережі Інтернет середня затримка складає 350 мс.  

При цьому, пікові значення, обумовлені завантаженням мережі 
складають додатково 200-800 мс, у випадку локального сервера, та 
додатково 300-400 мс – для сервера у мережі Інтернет. 

На нижньому рисунку чітко прослідковуються і моменти 
відсутності зв’язку, коли затримка складає умовно 0 мс, що 
обумовлено командою PING, яка повертає значення false – таймаут.  

Для оцінки швидкості передачі даних було проведено 
моделювання потоку даних за протоколом UDP для різних значень 
розміру пакету. Оцінка отриманої швидкості прийому здійснювалася 
за допомогою спеціалізованої програми Startrinity.NetworkTester. 
Програма дає можливість вибрати порт прийому даних та розраховує 
отримані швидкість прийому паккетів та їх кількість за секунду. 

Для розробленого прототипу мережевого пристрою моніторингу 
даних була створена програма, яка у циклі надсилала на широкомовну 
адресу у локальній мережі пакети UDP фіксованого розміру з 
мінімально можливою затримкою. Отже мікроконтролер працював з 
максимальною продуктивністю щодо передачі даних. 

На основі отриманих даних було побудовано відповідні графіки.  
На рисунках вгорі представлено результати моніторингу отриманої 
швидкості передачі пакетів UDP. З даного графіку очевидно, що для 
малого розміру пакету швидкість також буде малою і складає близько 
35 кбіт/с. Далі, із зростанням цього розміру вона також зростає і для 
пакету 1024 байт складає близько 2,6 Мбіт/с, що є доволі великим 
значенням і вказує на якісні характеристики радіочастотної частини 
мікроконтролера ESP8266 і його обчислювальну потужність.  

Однак, для максимально можливого розміру пакету UDP 
швидкість передачі починає падати, де 1472 – розмір неподільного 
пакету, або максимальне дозволене корисне навантаження без 
фрагментації.  

Представлено результати моніторингу відповідної середньої 
кількості отриманих пакетів. Це дозволяє наочно побачити, що зі 
зростанням розміру пакету UDP вище 512 байт починає зменшуватися 
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кількість надісланих пакетів за секунду, що може бути обумовлене 
особливостями реалізації процесора мікроконтролера ESP8266. 

Також було проведено аналогічне тестування при збільшеній до 
25 м віддалі від точки доступу. Результати моніторингу отриманої 
швидкості передачі і відповідної середньої кількості пакетів показано 
на графіках справа. 

Як показує аналіз зі зростанням відстані зменшується кількість 
отриманих пакетів за секунду та, відповідно, загальна швидкість 
передачі даних. Це може бути обумовлене особливостями реалізації 
радіочастотної частини мікроконтролера ESP8266. 

Отже, як практично продемонстровано, аналіз принципів і 
засобів побудови пристроїв моніторингу дозволяє практично створити 
на основі наявної апаратної бази сучасних мікроконтролерів на 
вітчизняному ринку прототип пристрою моніторингу.  

Проведений аналіз підходів до побудови пристроїв моніторингу 
даних дозволив систематизувати кроки по створенню вказаних 
апаратних засобів. Наявність апаратної бази, що відповідає 
проведеній систематизації забезпечує можливість практичної 
побудови вказаних пристроїв моніторингу з малими затратами на 
його розробку і створення.  

Наявність програмних засобів розробки значно пришвидшує та 
спрощує таку розробку.  

Практично показано, що застосування сучасних 
мікроконтролерів з вбудованими у кристал засобами підтримки 
стандарту IEEE 802.11 (Wi-Fi) разом з використанням 
загальнодоступних засобів розробки програмного забезпечення для 
таких мікроконтролерів забезпечує оперативне створення пристроїв 
моніторингу даних для практичного застосування як для контролю 
параметрів, наприклад, з датчиків технологічних процесів, так і для 
оперативного моніторингу параметрів функціонування власне мереж 
передачі даних у реальному часі. 
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Функціонування підприємства та комунікативна 
діяльність з урахуванням інформаційного сприйняття 

персоналу 
 
Ефективно діючий менеджмент підприємства повинен 

здійснювати керівництво процесом розвитку підприємства через 
систему управління. При цьому, організаційна структура управління 
підприємством призначена досягненню цілей його функціонування. 
При цьому, базовою складовою економіки будь-якої країни є 
підприємство, яке виготовляє продукцію або забезпечує надання 
послуг. Підприємство формує робочі місця, створює додаткову 
вартість, а головним завданням підприємства є отримання прибутку 
шляхом задоволення потреб ринку у продукції та послугах. 

Відповідно до організаційної структури підприємства 
розробляється ї його структура управління, тобто упорядкована 
сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в 
сталих відношеннях для забезпечення їх функціонування і розвитку як 
єдиного цілого [1].  

Елементами цієї структури є окремі працівники, підрозділи, 
служби апарату управління.  Менеджмент підприємства спрямований 
на досягнення спільної мети за допомогою елементів, які є складовою 
та основною характеристикою підприємства. Функції та підходи до 
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управління у системі визначаються типом проблеми, яка потребує 
вирішення.  

Завдяки йому будується теоретична і практична діяльність 
організації. Основною функцією менеджменту є організація і 
планування економічної діяльності. У випадку, коли підприємство не 
вміє планувати діяльність чи ігнорує його необхідність, воно не зможе 
досягти як успіхів в своєму розвитку, так і досягти високого рівня 
ефективності. Забезпечення ефективного менеджменту – основа 
успішної діяльності підприємства.  

Структура менеджменту підприємства у кінцевому результаті 
визначає побудову та устрій суб'єкта управління, спосіб його 
внутрішнього підпорядкування, зв'язки структурних елементів 
управління між собою – порядок розміщення, специфічність окремих 
ланок управлінського апарату, які дозволяють виконувати необхідні 
управлінські функції. Структура управління – упорядкована 
сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечують 
функціонування і розвиток підприємства як єдиного цілого.  

Елементи структури – це як окремі працівники, так і служби, 
ланки апарату управління. Відносини між ними підтримуються 
завдяки зв'язкам. 

Аналіз показує, що управлінське рішення – цілеспрямована 
зміна ситуації, вирішення проблеми, варіант впливу на систему і 
процеси, що відбуваються в ній. Управлінські рішення припускають дії 
керівництва, що ведуть до розв'язання суперечності і зміни ситуації.  

Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед наявних 
варіантів чи альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між 
сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, 
даний процес включає в себе багато різних елементів, але обов'язково 
в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і 
рішення. 

Будь-яке рішення ґрунтується на аналізі різноманітної 
інформації, що характеризують ситуацію, визначенні цілей і завдань, і 
містить програму, алгоритм дій по реалізації заходів.  

Однак, людський фактор передбачає, що в складному процесі 
розробки управлінських рішень ключову роль грає людина. Це і 
керівник, і провідний спеціаліст, і рядовий виконавець. Від 
злагодженої роботи всіх працівників залежить якість рішень і 
ефективність спільної діяльності. 

Людський фактор треба розглядати як прояв всієї сукупності 
особистісних якостей людини, які впливають на його трудову 
активність, на вирішальну роль людини в процесі виробництва: 
політична чи соціальна доцільність, вимоги людської етики і моралі, 
професійне і наукове майстерність, кваліфікація.  

Сьогодні основний засіб, який наповнює суспільну 
життєдіяльність – це інформація. Інформація формує відносини між 
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людьми, стає зрозуміло, що вона поділяється на види, групи, 
підрозділи, або, опираючись на наукові праці багатьох вчених, має 
свою особливу класифікацію. Інформація – це природна реальність, 
що несе в собі характерні ознаки предметів і явищ природи, які 
виявляються у просторі і часі [2].  

Проведений аналіз світового досвіду показує, що з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства у цілому, 
менеджменту необхідно враховувати в управлінській діяльності 
інформаційну комунікацію. У цьому розумінні інформаційна 
комунікація представляється як процес отримання, аналізу та 
поширення власне інформації як такої усіма об’єктами і суб’єктами 
підприємства – менеджментом та виконавчим персоналом при 
підготовці, впровадженні та контролі виконання управлінських 
рішень.   

Варто зазначити, що поширення інформації – це доведення її до 
певного кола користувачів.  

У залежності від виду чи способу поширення інформація має 
сталі властивості, які є обов’язковими для будь-якого з них [3]: 

– об’єктивність та суб’єктивність – інформація необхідна 
правдивою і стосуватися потрібного рішення; 

– достовірність є обов’язковою – недостовірна інформація 
шкодить системі діяльності управління підприємством; 

– актуальність – будь-яка інформація з часом стає застарілою, 
оскільки діяльність організації просувається і з’являються нові дані на 
зміну старим, тому необхідно постійно оновлювати дані, щоб 
отримувати актуальну інформацію; 

– адекватність – необхідно якнайшвидше прийняти правильне 
рішення і назбируючи непотрібну інформацію ускладнюється 
швидкий процес прийняття управлінського рішення; 

– повнота – напряму залежить результат виконаної роботи; 
– доступність – при прийнятті рішення управлінцю необхідно 

володіти інформацією про проблему, щоб повністю її проаналізувати і 
вибрати альтернативний варіант її усунення; 

– точність – правдивість, без зайвих відхилень, неточностей, 
похибок; 

– цінність – інформація має бути важливою, необхідною, 
значущою для підприємства. Коли інформація перестає нести за 
собою наслідки і мати значення вона стає неактуальною. 

Аналіз показує, що головним у інформаційному наповненні 
управлінських рішень є збір адекватної інформації про виниклу 
проблему. При цьому необхідно звертати увагу на потребу в 
постійному оновленні інформації про: 

– стан зовнішнього середовища організації та внутрішнього 
середовища; 

– стан підприємства на ринку; 
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– постійне накопичування вхідної та вихідної документації; 
– забезпечення зберігання усієї інформації про функціонування 

організації для подальшого аналізу ефективності функціонування. 
Для того щоб усі процеси виконувались чітко керівникові 

необхідно налагодити процес виконання рішення та встановити 
особистий контроль за ним. Основним завданням при прийнятті 
управлінського рішення є визначення необхідності термінового 
вирішення проблеми та передбачення можливих наслідків рішення. 
При такій постановці питання нерідко відслідковується відхилення від 
встановленої мети.  

У цій ситуації необхідно повністю володіти інформацією про стан 
виконання завдання. Також, можуть виникати ситуації, які впливають 
на процес виконання, знову ж таки, ці всі фактори мають бути цілком 
доведені до управлінця.  

Отже, основним управлінським завданням по відношенню до 
підлеглих є переконання, можливо навіть у формі наказу, необхідності 
доведення до відома керівника повної і чіткої інформації про стан 
справ, у даному випадку, процесу виконання управлінського рішення. 
При неправильній постановці завдань щодо поінформованості 
керівника, виникає така подія, як інформаційна невизначеність. 

Сьогодні, внаслідок широкого впровадження інформаційних 
технологій, інформаційно-управлінський процес відбувається за 
рахунок використання інформаційних ресурсів та обміну 
інформацією.  

Також інформаційно-управлінський процес розглядається як 
процес отримання, перетворення і передачі даних. Тоді управління 
поділяється на такі етапи [4]: 

– отримання керуючою системою інформації; 
– систематизація, аналіз, узагальнення інформації суб'єктом 

управління; 
– формування моделей, потоків, які спрямовують і корегують 

функціонування системи; 
– передача інформації керованій системі каналами прямого 

зв'язку; 
– передача каналами зворотного зв'язку інформації про кінцеві 

результати; 
– їх порівняння з директивно-нормативною інформацією. 
За допомогою поділу інформаційно-управлінського процесу на 

вищезгадані етапи керівникові краще видно стан діяльності усіх 
виробничих відділів організації.  

Головним елементом соціальної системи підприємства є кожен 
окремий працівник – суб'єкт, об'єкт і споживач управлінського 
рішення. Кожен працівник має особистісні характеристики і якості, які 
зближують його з іншими або віддаляють. Причому один і той же 
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працівник в різних організаціях може по-різному проявляти свої 
особистісні якості.  

Загалом, при прийнятті управлінських рішень використовуються 
три синоніми: «людський фактор», «особистісні якості» і «особистісні 
характеристики».  

Якісні характеристики персоналу – сукупність професійних, 
моральних та особистісних властивостей, які є конкретним виразом 
відповідності персоналу тим вимогам, які пред'являються до посади 
або робочого місця. Всю сукупність якісних характеристик персоналу 
можна умовно розділити на три основні групи [5]:  

– притаманні властивості певної особи – здатність сприймати 
певний рівень фізичних, психічних чи інтелектуальних навантажень, 
здатність концентрації уваги, пам'яті та інші особистісні властивості, 
необхідні для виконання будь-якої роботи; 

– наявні здібності, тобто, рівень освіти, обсяг отриманих знань, 
досвід роботи в певній сфері професійної діяльності, професійні 
навички; 

– наявна мотивація, сфера професійних і особистих інтересів, 
прагнення зробити кар'єру, прагнення до влади, готовність до 
додаткової відповідальності та додатковим навантаженням. 

Постійний аналіз та неухильне врахування особливостей 
інформаційної комунікації кожного окремого працівника дозволяє 
готувати більш адекватні управлінські рішення та очікувати 
адекватної реакції на його впровадження. Впевненість керівника у 
правильному неперекрученому сприйнятті розробленого 
управлінського рішення збільшує керованість колективу з метою 
досягнення тактичних і стратегічних цілей у діяльності підприємства. 

Особистісний фактор у прийнятті управлінських рішень 
передбачає ряд чинників: здійснення комунікацій, наявність 
зворотного зв'язку з персоналом та споживачами; поведінкові 
особливості керівників, організаційна культура; стиль керівництва, 
ставлення до найнятому персоналу і організація спільної роботи з 
метою розробки управлінських рішень; вміле делегування 
повноважень а огляду на інформаційну комунікацію; методи кадрової 
роботи та система управління персоналом; своєчасне попередження 
конфліктів. 

Проведений аналіз дозволяє запропонувати підходи до 
підвищення ефективності діяльності підприємств з урахуванням двох 
тенденцій. Аналізуючи все викладене вище і розглядаючи роль 
особистісного фактору в процесі прийняття рішень необхідно 
враховувати, що даний фактор треба розглядати як прояв всієї 
сукупності особистісних якостей людини, які впливають на його 
трудову активність і вказує на вирішальну роль людини в процесі 
виробництва та відповідних напрямків її інформаційної комунікації.  
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Особистісний фактор прийняття управлінських рішень включає: 
вміле делегування повноважень; здійснення комунікацій, наявність 
зворотного зв'язку з персоналом та споживачами; поведінкові 
особливості керівників, організаційна культура; стиль керівництва, 
ставлення до найнятому персоналу і організація спільної роботи з 
метою розробки управлінських рішень; методи кадрової роботи та 
система управління персоналом; своєчасне попередження конфліктів. 
Причому, розробка управлінського рішення обов’язково передбачає 
необхідне врахування інформаційної комунікації для отримання і 
використання певного обсягу інформації про стан підприємства, 
персоналу, його можливостей. Повнота вихідної інформації, в свою 
чергу, обумовлює поділ управлінських рішень на рішення, що 
приймаються в умовах визначеності, ризику і невизначеності. 

Отже, формування ефективної кадрової політики на 
підприємстві має важливе значення, адже добре організована кадрова 
політика забезпечує своєчасне комплектування кадрами робочих 
місць, формування необхідного рівня трудового потенціалу колективу 
даного підприємства. Кадрове забезпечення організації являє собою 
необхідний механізм залучення нових і ефективного використання 
існуючих працівників. При цьому, слід виділити пріоритетні завдання, 
а саме [7]: 

– об'єктивна оцінка притаманних умінь, здібностей 
співробітників шляхом  оцінки трудового потенціалу, у тому числі 
елементів комунікації; 

– пошук та підбір працівників, що відповідають вимогам 
підприємства, шляхом виявлення кандидатів на підприємстві та на 
зовнішньому ринку праці; 

– адаптація прийнятих фахівців до роботи у трудовому 
колективі, через створення сприятливих умов та інформаційної 
комунікації для виходу на необхідний рівень робочих показників, які 
безпосередньо впливають на результати роботи підприємств, 
отримати задоволення від її виконання і здатність знаходити спільну 
мову з оточуючими; 

– пошук працівників, які здатні постійно вчитися і осягати 
новітні технології, розробка методики навчання і перепідготовки 
кадрів. 

Проведений аналіз світового досвіду показує, що з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства у цілому, 
менеджменту необхідно враховувати в управлінській діяльності 
фактори інформаційної комунікації.  

З метою вдосконалення діяльності підприємств зв’язку доцільно 
сприяти забезпеченню доступності послуг зв’язку як для підприємств-
замовників, так і для населення країни шляхом активної взаємодії та 
спілкуванням з клієнтами; забезпечувати стабільну діяльність 
підприємства та сприяти розширенню мережі, охопленню послугами 
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ширшого кола потенційних споживачів шляхом впровадження 
особливостей інформаційної комунікації. При цьому вітчизняним 
підприємствам зв’язку слід звертати увагу на такий фактор 
удосконалення ефективності як врахування в управлінській діяльності 
різних проявів інформаційної комунікації.  

Слід звертати увагу на додаткові фактори удосконалення 
ефективності виробничої діяльності, зважаючи на утрудненість 
отримання прямих фінансових інвестицій.  

Надзвичайно важливим є забезпечення інформаційної 
комунікації для отримання об’єктивної інформації при розробці 
управлінських  рішень,  сприяння безперервній та безперешкодній 
циркуляції інформації про стан внутрішнього та зовнішнього 
середовищ організації. 

Постійний аналіз та неухильне врахування особливостей 
інформаційної комунікації кожного окремого працівника дозволяє 
готувати більш адекватні управлінські рішення та очікувати 
адекватної реакції на його впровадження, слід приділяти увагу 
формуванню ефективної виробничої команди підприємства з 
урахуванням притаманної працівникам інформаційної комунікації..  
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Перспективи інноваційного менеджменту у діяльності 
підприємств сфери послуг 

 
Як відомо, інновація – результат процесу впровадження нового 

продукту (послуг чи товару) з якісно новими споживчими 
властивостями, введення нової техніки і технології, форм і методів 
організації процесу управління, праці, виробництва і сфери послуг. 
Такий процес сприяє забезпеченню економічної безпеки 
підприємства.  

З іншої сторони, технічний прогрес в телекомунікаційній галузі 
сприяв зростанню глобальних (транснаціональних) 
телекомунікаційних компаній. Сьогодні на українському ринку діють 
три найбільших компанії стільникового зв'язку, що діють під 
торговими марками «Vodafone», «Київстар» і «Lifecell».  

Важливість і значимість галузі обумовлює необхідність 
підвищеної уваги до інновацій у телекомунікаційній галузі, як 
основного інструменту підвищення їх конкурентоспроможності. 
Активний розвиток телекомунікаційного ринку призводить до 
необхідності впроваджувати в телекомунікаційних компаніях 
найбільш прогресивні методи управління.  

Попит на послуги передачі інформації і швидкі зміни в 
технологіях надання послуг вимагають впровадження ефективного 
процесу стратегічного планування. 

Ефективна господарська діяльність організацій в 
телекомунікаційній галузі безпосередньо залежить від стратегії 
інноваційного розвитку в конкурентному середовищі і вирішення 
управлінських завдань підвищеної складності. Спільно з фінансовими 
методами управління активами і пасивами в умовах розвитку 
інформаційного середовища для досягнення зростання капіталу у 
компаній виникає необхідність в розробці методів та інструментів, що 
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сприяють не тільки підвищенню ефективності поточної діяльності, а й 
формуванню та реалізації обраної стратегії. 

Результатом реалізації стратегії інноваційного розвитку 
телекомунікаційної галузі є організація промислового виробництва 
інноваційної продукції на базі застосування прогресивних технологій і 
нових матеріалів, сфери послуг з її поширення на ринок і відповідної 
та інфраструктури з обслуговування інновацій. Крім того, стратегія 
інноваційного розвитку галузі може бути спрямована на модернізацію 
і зміцнення конкурентоспроможності як галузі в цілому, так і 
телекомунікаційних організацій, зокрема. 

Сьогодні особливого значення набувають інформаційні 
технології та їх впровадження в усі області стає новим умовою 
існування людини в глобальному інформаційному суспільстві. У 
зв'язку з цим становить інтерес вивчення способів оцінки 
інвестиційних проектів в сфері телекомунікацій. Такі проекти, на 
відміну від традиційних інвестицій, трудно оцінити при прийнятті 
рішення.  

Віддача від інвестицій, вкладених безпосередньо у виробництво, 
досить легко прораховується, а що стосується телекомунікацій, то 
оцінка ефективності інвестиції величезною проблемою. Наслідком 
інвестицій в телекомунікації є наявність сучасних інформаційних 
продуктів, які дають реальні конкурентні переваги в боротьбі за 
кваліфіковані кадри і ресурси [1].  

Однак все складніше виділити вплив результатів проектів 
телекомунікації на розвиток компанії як окрему змінну і все важче 
охопити всі напрямки їх широкомасштабного впливу на діяльність 
організації в цілому.  

Додатковим засобом інноваційного розвитку на підприємстві є 
можливість модернізації менеджменту всередині підприємства за 
допомогою створення єдиної інформаційної бази, що забезпечує 
ефективну роботи всього підприємства за рахунок певних ефективних 
інструментів в управлінні персоналом. Зарубіжна наука і практика, 
пропонує системи управління та впровадження інновацій, засновані 
на сучасному підході до використання інформації і знань на 
підприємстві та вирішення наступних завдань: 

– відкритість (доступність) до потрібної інформації на 
підприємстві; 

– здатність швидко дізнатися про проблеми, а також про 
передбачувані шляхи розвитку підприємства; 

– передача досвіду професійних працівників з високим стажем 
роботи "новим" співробітникам; 

– створення атмосфери зацікавленості в реченні новаторських 
ідей від працівників; 

– можливість отримання досвіду роботи на суміжних ділянках 
підприємства; 
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– швидкий і оптимальний пошук вирішення на проблему, що 
склалася підприємства. Можливе проведення опитувань у всіх шарах 
підприємства (мова йде про працівників різних верств); 

– систематизація досвіду і знань всіх співробітників 
підприємства. 

Важливість людського капіталу як джерела прогресу та 
економічного зростання була усвідомлена в економічній літературі 
досить давно. Адам Сміт (1776) був першим економістом класичної 
школи, який включив людський капітал в визначення загального 
капіталу. Він визначав людський капітал як придбані і корисні 
таланти, частина основного капіталу нації. Концепція людського 
капіталу потім була забута економістами аж до її відродження в 1960-х 
рр. завдяки роботам Г. Беккера (1962, 1964), Т. Шульца (1961, 1962) і 
Дж. Мінцера (1958, 1962, 1974). Ці економісти відродили стару 
концепцію людського капіталу, ще раз підтверджуючи його зв'язок з 
економічним зростанням.  

Людський капітал як продуктивна сила генерації і втілення в 
життя нових ідей сприяє формуванню конкурентних переваг і 
примноження прибутків, отриманих в міжнародній торгівлі. Тому 
останнім часом він є об'єктом пильної уваги провідних країн світу. 
Заходи по її всебічному розвитку включають підготовку кадрів для 
науково-інноваційної сфери та забезпечення умов для реалізації 
отриманих знань і умінь, що забезпечує належний рівень 
накопичення людського капіталу для виходу економіки на новий 
рівень інноваційної активності. 

Здібності працівників фірми впливають не тільки на тип, 
асортимент і якість продукції, але і на гнучкість і швидкість 
виробничого процесу. Деякі емпіричні дослідження підтверджують 
сильний взаємозв'язок між присутністю в штаті випускників вузів, в 
тому числі професійних вчених і інженерів, і впровадженням та 
використанням високих технологій у фірмі, а також між інвестиціями 
в корпоративне навчання і швидкістю вдалого впровадження нових 
технологій.  

Необхідність впровадження інновацій стимулює конкурентна 
боротьба і цілий ряд інших вимог ринку. Важливість їх використання 
також обумовлюється мінливими споживчими запитами і вимогами 
споживачів. В цілому оновлення діяльності конкретного підприємства 
або фірми допомагає колективу вирішувати різного роду протиріччя, з 
якими він стикається у своїй діяльності.  

Інноваційний процес зароджується на етапі розробки нової ідеї 
активним підприємцем або працівником сфери послуг. Далі ця ідея 
поглиблюється і конкретизується в ході створення впроваджувального 
проекту. Слідом за цим інноваційний процес триває в діяльності з 
впровадження нововведення, а також в ході його поширення в 
сервісній практиці. 
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Успішне функціонування сервісної компанії в значній мірі 
зумовлюється здатністю керівництва виявляти нові потреби в 
послугах, враховувати нові тенденції, що зароджуються запити, що 
відкриваються.  

Надзвичайно важливим є професійне вміння керівників і 
фахівців вловлювати певні, часом слабкі ринкові сигнали, а також 
володіти навичками аналізу та інтерпретації різноманітної інформації 
економічного, фінансового, організаційно-правового, соціального, 
суспільно-політичному характеру. Однак не у всіх компаніях цьому 
приділяється належна увага та слабо враховуються зарубіжний досвід і 
загальносвітові тенденції.  

Заслуговує увагу тенденція розвитку нової системи руху товару: 
виконання масовим виробництвом замовлень конкретних споживачів 
(покупців, клієнтів) певної послуги чи товару відповідно до вимог 
(наприклад, за розмірами, кольором, додатковим деталям) споживача.  

Функціонування системи «масове виробництво на замовлення» 
стало можливим і економічно виправданим в умовах розвитку 
глобалізації ринків, електронних комунікацій, створення гнучких 
виробництв і технологій, розширення асортименту послуг і товарів, 
спектра інформаційних, маркетингових, логістичних послуг.  

У зв'язку з розвитком масового виробництва товарів на 
замовлення в логістичній ланці з'явилися певні сервісні організації з 
аналітичними, інформаційними, консультаційними та іншими 
функціями, які супроводжують процеси створення інноваційної 
послуги.  

Сучасні ринкові тенденції проявляються у вигляді створення 
різних ланцюжків (фірм і процесів) для доведення певних послуг до 
споживачів. Це має місце на комплексних сервісних підприємствах, де 
функціонують і поєднуються як суміжні, пов'язані, так і різні види 
послуг, а також виготовлення різних виробів.  

Сьогодні, бізнес переходить до довгострокових сервісних 
відносин зі споживачами. Ряд зарубіжних компаній в даний час 
роблять ставку на послуги, роблячи різні ініціативи, пов'язані з 
сервісними напрямками (маркетингом, логістикою, інжинірингом, 
впроваджувальними послугами) за образним висловом, «продукти 
треба перетворити в послуги» [39].  

Цілеспрямована орієнтація на надання клієнтам сприятливих 
можливостей отримання цінних для них послуг передбачає, що сервіс-
процеси повинні бути варіативними, гнучкими і адаптивними до 
несподіваних змін.  

Важливе місце повинні займати аналіз і оцінка корпоративної 
культури. Культура в організаціях може мати різні характеристики, 
бути формалізованою і чітко усвідомлюваної в прогресивних 
компаніях. Але найчастіше вона залишається абстрактною, 
нерегламентованою, що свідчить про нерозуміння керівниками 
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цінності інноваційної корпоративної культури, що в свою чергу 
гальмує оновлення всієї життєдіяльності компанії в умовах, що 
змінюються.  

Формування прогресивної культури вимагає колективної участі. 
«Використання« колективного розуму» – серйозний виклик, що стоїть 
перед сучасними організаціями, наприклад, в процесі створення 
стратегій, розвитку культури і спільноти» [3].  

Очевидно, що вдосконалення внутрішньої культури будь-якої 
організації має бути інноваційно орієнтованим. Слід мати на увазі, що 
технологічні або організаційні інновації можуть викликати 
перекомпонування як ресурсів і сервіс-процесів, так і цінностей і 
пріоритетів, в зв'язку з чим буде змінюватися і корпоративна культура.  

Так, в результаті тісної творчої, кваліфікованого взаємодії 
співробітників компаній з активними споживачами стає реальним 
рішення виключно актуального завдання – формування необхідних 
інновацій та створення нового попиту на різні види послуг. Помітні 
зрушення в цьому напрямку є у таких  видах послуг, зокрема, по 
телекомунікаційних і інформаційних; Інтернету і стільниковому 
зв'язку; програмному забезпеченню; ремонту та обслуговуванню 
комп'ютерів та оргтехніки; сервісу автомобілів з інтелектуальними 
системами; інжиніринговим послугам; високотехнологічним 
медичним і косметичним послугам; розважальним послугам; 
поліграфічним і дизайн-послугам; туристичним і послугам бізнес-
освіти.  

Отже, для успішного просування стандартних послуг необхідно, 
щоб їх міг надавати персонал з відносно невисокими кваліфікацією і 
досвідом. При цьому головним фактором ефективності виробництва 
стає звичайна економія від масштабу: у міру зростання обсягу послуг 
виконавці все більше звикають до неї, час надання послуг 
скорочується, так що середні змінні витрати зменшуються, а разом з 
ними може знижуватися і ціна. В результаті бізнес-модель, що лежить 
в основі даного процесу, мало відрізняється від тієї, що 
використовується в промисловому поточному виробництві: випускати 
багато і продавати дешево за рахунок ефекту масштабу. Не випадково 
цей напрямок часто називають «сервісною індустріалізацією». 
Основною конкурентною перевагою на такому ринку стає низька ціна. 

Однак поряд з розвитком масового виробництва набирає силу, 
особливо в останні десятиліття, протилежна тенденція – до 
індивідуалізації (кастомізації) виробництва, тобто випуску виробів в 
дрібносерійному і навіть одиничному масштабі. Ринки такої продукції 
не носять масового характеру, вони сегментовані до нечисленних груп 
споживачів або навіть окремих споживачів. Індивідуалізована 
продукція адаптується під конкретні потреби користувача, так що 
кожна одиниця продукції, по суті, є продуктовою інновацією. 
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Найбільш виразно тенденція до індивідуалізації виробництва 
сьогодні простежується у сфері послуг, особливо інтелектуальних, що 
практично не потребують для розвитку значних інновацій в 
«технічному забезпеченні» в формі матеріального капіталу. Власне, 
послуги даного типу і названі «інтелектуальними» завдяки високій 
частці індивідуалізованих рішень, що представляє собою низку 
продуктових інновацій, що генеруються висококваліфікованим 
персоналом.  

Тому кожна одиниця таких послуг інноваційна, на відміну від 
стандартної продукції, де креативна, інноваційна діяльність 
зосереджена тільки на початку (на етапі «винаходи» і доведення до 
масового формату), а потім виробництво може здійснюватися без 
активного застосування знань. 

В ієрархії інноваційних трудових відносин перше місце 
поступово займає інтелектуальна і творча робота, яка змінює стиль і 
норми поведінки та працівників, і менеджерів, і власників великого і 
малого бізнесу. Працівники створюють інтелектуальний продукт, 
примножуючи інтелектуальний капітал (як організаційний, так і свій 
особистий). Для їх поведінки стають характерні безперервний процес 
освіти, підвищення кваліфікації, інтенсивне відтворення знань, умінь, 
компетенцій, схильність до новаторства, що стають необхідністю для 
професійного виживання, умовою їх затребуваності на ринку праці. 
Капітал компаній все більше починає складатися з «невловимих 
активів» (знання, бренд, людський капітал тощо). Змінюється система 
методів ведення бізнесу та побудови компаній: від виділення і 
стандартизації бізнес-процесів до реінжинірингу та менеджменту 
самонавчальних систем.  

Найбільш ефективними є витрати на придбання та виробництво 
знань, вкрай необхідним стає розвиток здатності до їх продукування, 
відтворення і передачі. На основі задіяння цих здібностей формуються 
організаційні механізми забезпечення інтеграції знань як 
комплексного процесу руху знань як ресурсу виробництва, 
результатом якого є їх втілення в продукти, послуги, технології. Цей 
процес не є лінійним, але можливо виділити певний порядок етапів 
процесу інтеграції знань: створення, залучення, оволодіння. Отже, 
користування інноваційними послугами підвищує стимули замовника 
до інновацій, а зростаюча потреба замовника в інноваційних 
продуктах змушує створювати більш інноваційні послуги, що, в свою 
чергу, посилює інноваційність виробника. Сьогодні такий 
самовідтворювальнй механізм розглядається науковцями як 
найважливіший джерело сталого економічного зростання 
постіндустріального типу на інноваційній основі управління.  
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Цифрові трансформації сьогодення 
 
Немає сумніву в тому, що світ цифрових технологій, в який ми 

входимо, – це не лише новий логічний етап розвитку технологічної 
сфери людства, а й усієї існуючої правової та соціально-політичної 
реальності. Поки ще не існує загальноприйнятих і гармонізованих 
визначень та правових дефініцій, однак цифрові технології вже 
стрімко захоплюють плацдарми для наступу. Цифровізація (англ. 
digitalization) стає найважливішим фактором економічного зростання 
економіки будь-якої країни і взагалі є сучасним трендом розвитку. 

Впровадження в життя будь яких нових технологій, зокрема 
цифрових – процес, безумовно, тривалий і несе в собі масу невідомих 
ще викликів та небезпек для людства. Їх зазвичай об’єднують у три 
групи: соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Усе це 
достатньо повно ми усвідомили в ХХ столітті, впроваджуючи в 
реальну економіку досягнення науково-технічного прогресу. Відомо, 
що розвиток масового (конвеєрного) виробництва свого часу 
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стимулював глибоке вивчення соціальних і правових питань 
організації реальної економіки — адекватна платня за працю, система 
пільг і компенсацій, морального і матеріального стимулювання за 
шкідливі умови праці тощо. Запозичивши досвід Г. Форда, ми почали 
вивчати навіть соціально-психічні чинники, що характеризують 
відношення людини до праці, психологічного клімату в колективі, 
сім’ї, мотиви до праці. Сьогодні дедалі ретельніше ми вивчаємо 
суспільно-політичні чинники створення сприятливих умов праці, до 
винахідництва й інноваційної діяльності. 

Ми запам’ятали й те, що за відсутністю правових норм і законів 
завжди існує вірогідність прояву небезпек, що стало аксіомою 
управління, що в природі немає абсолютно безпечних для життя 
людини явищ – все небезпечне й вимагає формування певних умов 
для роботи. Недостатність знань і нестача методологічно 
опрацьованих наукою й освітою обґрунтувань при практичному 
впровадженні нових знань і технологій у реальну економіку завжди 
веде до серйозних інженерно-технічних і гуманітарно-освітніх 
проблем та навіть катастроф. І разом з тим, вступаючи в електронну 
еру, ми виключно легковажно ставимося до визначення в 
законодавчих і нормативно-правових документах фундаментальних 
для її розуміння понять, як то «інформація», «інформаційний ресурс», 
«інформаційна безпека» тощо, а аналіз глобальних тенденцій 
розвитку людства в XXI столітті дозволяє стверджувати, що 
подальший розвиток держав буде відбуватися за умов величезних 
технологічних і психоемоційних викликів та ризиків. На цих засадах 
уже сьогодні відбувається становлення суспільств, їх політики, 
військової справи і, безумовно, науки і освіти. Ризики стають 
фундаментом принципово нової економіки (knowledge-based 
economy), основою конкурентоспроможності країн, де створюються 
нові проривні технології надвисокого рівня (high-tech). 

Найчастіше цифрову економіку визначають як економіку, яка 
базується на мережевому використанні цифрових інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), хоча, незважаючи на те, що термін 
«цифрова економіка» з’явився ще понад 20 років тому, до цього часу в 
світі загальноприйнятого і гармонізованого її визначення немає, не 
вистачає достовірних статистичних даних про її ключові компоненти 
та аспекти. Більше того, в іноземних джерелах акцент робиться на 
технологіях взаємодії економічних агентів, вводяться поняття 
віртуального або «гібридного світу», що є результатом злиття 
реального та віртуального світів, де можливість здійснення всіх 
«життєво необхідних» дій відчувається в реальному світі через 
віртуальний. Поряд із цим цифрову економіку розглядають і як 
господарську діяльність, у якій ключовим фактором виробництва є 
дані в цифровому вигляді або діяльність зі створення, поширення й 
використання цифрових технологій та пов’язаних із ними продуктів і 
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послуг. Останнім часом з’явилося ще одне тлумачення даного терміна, 
відповідно до якого цифрова економіка – це доповнення до реальної 
економіки. 

Дійсно, нечуваним тріумфом науки в ХХ столітті можна вважати 
те, що людство, використовуючи сучасні ІКТ, розширило значення 
інформації в якості ресурсу свого розвитку, збільшено й значення 
інтелектуальних можливостей громадян. У ХХІ столітті іnternet та інші 
взаємопов’язані мережі глобального інформаційно-комунікаційного 
простору підсилили її значення і обумовили цінність змістовної 
інформації, яку генерують наука й освіта. На сьогодні вони стали 
вкрай важливими для життя людини та її політичної незалежності, 
стимулюючи розвиток правознавства як запоруки інноваційного 
розвитку країн. 

Розвиток сучасної економіки, заснованої на використанні 
новітніх технологій, створенні нових матеріалів, аналізі великих 
масивів даних, розробці нових систем управління призводить до зміни 
принципів конкурентних відносин. Конкурентна боротьба вийшла за 
межу традиційних уявлень про суперництво на існуючих ринках. 
Дедалі більше її унаявлюють як спосіб формування нових ринків 
товарів, послуг, технологій систем управління. На базі нових 
можливостей цифрових платформ вона змінює уявлення й розуміння 
сутності економічної безпеки людини, суспільства, породжуючи нові 
загрози та виклики для учасників суспільно-політичних і правових 
процесів та зв’язків. Як і будь-яке масштабне явище, вони базуються 
на технологічних особливостях обробки інформації в цифровій формі, 
коли відбувається її інституціональна трансформація. Сама по собі, 
незалежно від причин її появи та природи, вона є потужним 
дестабілізуючим фактором для стійкого розвитку будь-якої країни, 
про що необхідно відверто і професійно говорити. 

Неврегульованість в Україні багатьох політико-правових питань, 
пов’язаних із бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційної 
сфери з появою цифрових технологій, набула ознак небезпеки, 
оскільки зростання складності процесів комунікації – взаємозв’язків, 
підвищило якість ризиків та загроз, які виявилися настільки 
складними і всеосяжними, що їх рівень зростає за логарифмічною 
прогресією в порівнянні з можливістю протистояти їм за допомогою 
норм діючого права. На цьому тлі прогресує, скажімо, виникнення 
нового виду злочинності – організованої кіберзлочинності, що змушує 
державу виділити навіть основні завдання щодо запобігання загрозам 
в інформаційно-комунікаційній сфері за наступними напрямками: 
захист персональних даних людини; безпека інформаційно-
комунікаційних ергасистем, державних структур; захист робочого 
середовища і технологій. Розширення цифрового сервісу, 
індивідуалізація багатьох видів послуг підвищили до критичного 
рівня загрозу шахрайства з боку широкого кола користувачів або 
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провайдерів, а ризики витоку інформації вимагають постійної уваги 
держави до підвищення рівня захисту електронних систем. 

І навіть за таких умов загальноприйнятні норми інформаційно-
комунікаційного права сприймаються в нас поки що без належної 
уваги і критичного аналізу, іноді просто ігноруються, і все це на тлі 
досвіду досягнень науково-технічного прогресу, який уже надав 
необмежені можливості урядовим та неурядовим структурам 
контролювати й керувати за допомогою інформаційних впливів 
свідомістю та поведінкою людей – і простих громадян, і президентів 
країн. Державні органи, безумовно, мають це робити, здійснюючи 
розробку загальних принципів інформаційно-комунікаційної 
політики. Однак цифрові технології, як і будь-яке інше масштабне 
явище, пов’язані з появою різного роду нових ризиків і загроз, які 
базуються на їх технологічній особливості. При переході до цифрової 
економіки відбувається інституціональна трансформація, яка сама по 
собі, незалежно від її причин і природи, є потужним дестабілізуючим 
фактором для стійкого й успішного соціально-економічного розвитку 
будь-якої країни, на чому вже наголошувалося. 

Без цього неможливе досягнення стійкого соціально-
економічного зростання, а тому треба аналізувати проблеми, ризики й 
ефекти, що виникають внаслідок цифрової трансформації в роботі з 
інформацією, у тому числі й ті, що пов’язані із забезпеченням 
інформаційної безпеки. 

Технологія блокчейн 
Принцип роботи блокчейна досить простий – його можна 

представити як «комірну» книгу, яка є в кожного учасника події і яка 
постійно оновлюється. Сторінки (або блоки) цієї книги одночасно 
зберігаються у всіх користувачів мережі, постійно оновлюються й 
посилаються на старі сторінки. А якщо хтось спробує обдурити 
систему, вирвавши або вклеївши в книгу якусь сторінку, то система 
відразу ж звернеться до десятків тисяч інших версій цієї книги і 
виявить невідповідність у структурі блоків. По суті, в цю книгу, всі 
блоки якої зв’язуються в єдиний ланцюжок – блокчейн, можна 
вписати будь-яку подію – від фінансових операцій з криптовалютою 
Bitcoin, Etherum тощо до результатів голосування на виборах 
президента або ідентифікаційних даних. 

Для захисту інформації в блокчейні використовується 
криптографія. Завдяки своїй розподіленості, пов’язаності, 
підтверджуваності й можливості перевірки блокчейн забезпечує 
наступні властивості: доступність – системою можна скористатися 
завжди і всюди, де є іnternet, оскільки відсутність постійних 
адміністраторів тягне за собою відсутність перерв, а розподіленість 
передбачає відсутність технологічних збоїв; незалежність – завдяки 
влаштуванню мережі користувачі не потребують будь-яких 
посередників у вигляді нотаріусів, юристів, банків або платіжних 
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систем; захищеність – одного разу зроблений запис неможливо 
підробити або видалити. 

Можливості цифрової трансформації. 
Безумовно, особливу увагу треба приділити моніторингу й оцінці 

результативності та ефективності заходів політики цифровізації 
економіки і життя суспільства: зайнятості населення і забезпечення 
громадян навичками і знаннями, яких вимагає час. Сьогодні тут 
спостерігається перехід до комплексних методів у провідних країнах 
світу, основною метою яких ставиться оглянути можливості цифрової 
трансформації державного управління і перспективи розвитку 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури на технологічному 
підґрунті цифрових технологій. Стратегії впровадження окремих 
цифрових технологій розробляються із урахуванням потреб розвитку 
нормативно-правових засад їх впровадження і експлуатації, оскільки 
при цьому в побут людини входять нові поняття та терміни, які несе за 
собою електронна ера. 

Із точки зору безпеки будь-який вид електронної комунікації 
виключно вразливий – за допомогою технічних засобів з комп’ютерів 
можна зняти будь-яку інформацію. Існують, звичайно, способи 
захисту, але стовідсоткової гарантії, що вони спрацюють, немає. 
Загрозою є не тільки те, що спецслужби країн світу сьогодні здатні 
підключатися й «знімати» за допомогою технічних засобів 
інформацію навіть із оптоволоконних (цифрових) кабелів. Вільний 
ринок технічних засобів цифрової електроніки, на жаль, надає доступ 
до величезних обсягів даних через сучасні мережі комунікації 
іноземним розвідкам та кримінальним структурам, що постійно 
продукує все нові загрози і виклики. Добуваючи інформацію, державні 
і приватні спецслужби досягли такого рівня, що здатні «зламувати» не 
лише канали зв’язку, комп’ютерних мереж, але й людський мозок. 
Технічно їм для цього потрібні лише дві речі: велика обчислювальна 
потужність — певний обсяг персональних даних, зокрема, 
біометричних. До сьогоднішнього дня ні в кого, крім спецслужб, не 
було такої мотивації, однак ситуація змінюється через поліпшення 
ефективності машинного навчання, штучного інтелекту, розвитку 
психології, біології, зокрема нейробіології, необхідних для розуміння, 
як працює людський мозок. За таких умов виникає необхідність 
забезпечення безпеки основних інструментів цифрової економіки — 
захист електронних підпису, платежів, токенів, sim-карт, online-
сервісів, захист інформації в електронних хмарах, базах даних, 
розвиток криптографії і технологій аутентифікації особи, захист 
системи електронного документообігу, каналів передачі інформації, 
захист серверів, безпеку діяльності комерційних і державних 
електронних майданчиків, захист від загроз впливу через 
інформаційні канали на літальні апарати, зброю, транспорт, новітні 
технології тощо. 
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Інформація як зброя 
Під загрозою опиняються всі об’єкти критичної інфраструктури 

держави (енергетика, водопостачання, транспорт тощо). Інформація, 
яку ми вільно, іноді неприпустимо вільно, використовуємо в 
повсякденному житті, у цифровому вигляді набуває всіх ознак зброї, 
стає засобом інформаційного протиборства в руках політичних 
структур, релігійних сект, терористичних груп і навіть держав. 
Вільний доступ і відсутність дієвого контролю, вразлива по багатьох 
позиціях система захисту серверів від несанкціонованого доступу 
дозволяє сьогодні знімати інформацію, поширювати неправдиві 
відомості, передавати й отримувати секретні матеріали, блокувати 
канали надходження програм або самовільно переадресовувати їх на 
побутовому рівні, тоді як інформація в сучасному світі є одним з 
найбільш необхідних, затребуваних, коштовних, а тому має бути й 
максимально захищеним ресурсом, який являє собою складну 
сукупність властивостей сучасних ергасистем — людини, техніки і 
власне інформації. 

Сама по собі робота з інформацією в цифровому вигляді у світі 
набуває ознак величезної міжнародної проблеми. Саме поняття 
«інформація» почали розглядати ще в античні часи, однак, цифрова 
інформація сприймається дещо інакше і є одним із універсальних і 
найнеобхідніших продуктів у життєдіяльності сучасного суспільства. У 
деяких ситуаціях навіть створює ілюзію щодо недоцільності подальшої 
розбудови інформаційного суспільства, оскільки цифрова інформація 
має унікальні властивості — скритність, масштабність й 
універсальність, що власне і дозволяє вважати її високоефективною 
зброєю, яка вражає і техніку, і людину з її світоглядом. 

Вказане стимулює дії щодо розвитку інформаційного права як 
науки і навчальної дисципліни про комунікацію в університетах. 

Інформаційна зброя як сукупність засобів, методів і технологій, 
що забезпечують можливість силового впливу на інформаційно-
комунікаційну сферу супротивника з метою руйнування його 
інформаційної інфраструктури, систем управління державою, 
зниження працездатності громадян і військових, поки що не 
знаходить адекватного визначення в українському законодавстві і 
навіть у науковій літературі. 

Інформаційна війна, її складові. 
Так само як і сам термін «інформаційна війна», який з’явився в 

другій половині XX століття в США, тлумачиться по-різному і досить 
вільно. У військових колах під інформаційною війною розуміються дії, 
що вживаються для досягнення інформаційної переваги в підтримці 
національної військової стратегії за допомогою впливу на інформацію 
та інформаційно-комунікаційної системи супротивника, при 
одночасному забезпеченні безпеки й захисту власних, з метою: 
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– контролювати глобальний інформаційний простір, захищаючи 
при цьому свою інформацію від ворожих дій (контрінформація); 

– не дозволити супротивнику отримати точну інформацію про 
себе й використовувати контроль за інформацією для ведення проти 
нього інформаційних атак; 

– підвищити загальну ефективність власних збройних сил за 
допомогою повсюдного використання військовими інформаційно-
комунікаційних функцій держави. 

Складові частини інформаційної війни: психологічні операції – 
використання інформації для впливу на аргументацію дій 
супротивника; фізичне руйнування – може бути частиною 
інформаційної війни, якщо за мету ставиться вплив на елементи 
інформаційно-комунікаційних систем. 

Реклама, пропаганда, дроблення та фрагментація, перехоплення 
інформації, вміння її спотворювати — усе стає зброєю. (Для 
використання цих методів використовують різноманітні технічні і 
технологічні засоби – супутники, радіорелейні лінії, іnternet, 
електронну пошту, звичайні засоби масової інформації). Лише однією 
з технологій віртуалізації нашого життя, що є значною мірою широко 
рекламованим міфом, ми іноді необачно легко пропонуємо 
суспільству масову комп’ютеризацію та перетворення інформації у 
вирішальний фактор розвитку. 

Необхідність створення інформаційного права як науки. 
За таких умов масова неконтрольована нормативно-правовими 

актами інформатизація суспільства стає дедалі більшою загрозою з 
точки зору організації сучасного життя в державі. Рівень 
відповідальності влади щодо впровадження в усі сфери людської 
діяльності ІКТ та засобів електронно-обчислювальної техніки зростає, 
а інформація та інформаційні ресурси стають одним із вирішальних 
факторів розвитку особистості, суспільства і держави. І хоча широкі 
можливості комп’ютерів та ІКТ дозволяють активізувати 
демократичні засади розбудови суспільства, полегшити 
(автоматизувати) процеси моніторингу й управління державними, 
економічними, соціальними, оборонними та іншими об’єктами і 
системами з метою своєчасно отримувати, накопичувати, обробляти й 
передавати інформацію практично з будь-якою необхідною швидкістю 
і в будьякій кількості, суспільство має контролювати процеси 
інформатизації більш ретельно. Усе це не дає підстав стверджувати, 
що інформатизація відіграє сьогодні дещо негативну роль у розвитку 
людства, що інформаційне суспільство об’єктивно неминуче, але за 
умов адекватного розвитку громадянського. Історія вчить нас, що 
орієнтація виключно на переможну ходу досягнень науково-
технічного прогресу не веде до гармонійного розвитку суспільства. От і 
сьогодні, набуваючи ознак критичної інфраструктури й головного 
ресурсу розвитку, інформація та ІКТ за відсутності збалансованих 
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норм права починають дедалі більше виступати в якості об’єктів 
загроз, які породжують глобальну проблему інформаційної безпеки 
особистості, суспільства і держави. Так, державній безпеці цифрова 
революція загрожує за такими напрямками, як: інформаційно-
комунікаційна злочинність, а саме так звані кібертероризм і 
кібершпіонаж, що ведуться іншими країнами та іноземними 
терористичними та злочинними організаціями, а також окремими 
особами й групами осіб, злочинних угруповань і терористичних 
організацій, з метою розкрадання фінансових коштів з рахунків як 
громадян, так і юридичних осіб; ухилення від оподаткування, 
незаконного виведення капіталу, відмивання злочинно отриманих 
доходів. 

Здійснення незаконної підприємницької діяльності за 
допомогою використання мережі іnternet, включаючи електронну 
торгівлю і фінансові послуги, поява нових можливостей для такої 
діяльності, набули в Україні ознак пандемії, що може спричинити 
навіть втрату державою монополії на емісію національної валюти. 

Наведемо деякі інші негативні наслідки розвитку цифрової 
електроніки для суспільства, особистості і держави. Це, зокрема: 

– технологічна вразливість створеної в процесі масової 
інформатизації 1990-х років інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури. Розробники не врахували, що з розвитком цифрової 
техніки «розумнішими» стають пристрої зйому інформації і тим 
самим потенційно підвищують рівень її вразливості, а орієнтація на 
поширення технологій іnternet взагалі зробила людину фактично 
«прозорою» для будь-яких зацікавлених осіб і структур, що, у свою 
чергу, безумовно, породжує сьогодні попит на розвиток технологій 
інформаційно-комунікаційної безпеки; 

– зростання технологічної залежності України від іноземних 
виробників техніки, і, як наслідок конкурентної боротьби з ними, 
ослаблення технологічної та економічної безпеки країни в цілому, її 
окремих галузей та підприємств; 

– швидке старіння техніки, і, як наслідок, наявність проблеми її 
утилізації. Поки проблема утилізації «електронних відходів» не 
перебуває в центрі суспільної уваги і, як наслідок, вони не 
переробляються відповідно до екологічних вимог, які будуть постійно 
зростати й вимагатимуть захисту країни нормами права; 

– зникнення ряду масових і традиційних для України професій, 
що веде до безробіття й соціальної напруги в суспільстві. За 
прогнозами, при зростанні безробіття сукупні доходи суспільства 
зменшуються, що на рівні особистості веде до скорочення особистого 
простору й спрощує маніпулювання громадською думкою. 

Цифровізація – небезпеки. 
Сьогодні, коли цифрові ІКТ дедалі більше проникають в усі 

сфери життєдіяльності людини, а інформація у цифровому вигляді 



_________Шляхи удосконалення інфокомунікаціних технологій ______ 

61 

більш повно унаявлює всі відомості про навколишній світ, про 
процеси, що протікають у ньому і сприймаються людиною, живими 
організмами, керуючими машинами та інформаційно-
комунікаційними системами, потрібно постійно і зважено оцінювати 
як величезними можливості, які надає цифровізація для розвитку 
суспільства та бізнесу, так і загрози, які вона несе перш за все 
економічній і національній безпеці держави, а тому безпека може бути 
забезпечена виключно за умови інтегрального системного 
комплексного політико-правового підходу, коли інформаційно-
комунікаційне середовище, в якому ми існуємо, представляється як 
сукупність цифрових технологій та інформації, яка нас оточує, 
незалежно від форми її подання (письмової, усної, графічної) в 
цифровому форматі. 

Інформаційно-комунікаційне середовище має дві складові: 
інформаційно-технічну (штучно створену людиною — світ техніки, 
технологій тощо) та інформаційно-психологічну (світ живої природи, 
який включає й саму людину). Як наслідок, у загальному випадку 
інформаційну безпеку особистості, суспільства (держави) можна 
представити двома складовими частинами: інформаційно-технічною 
безпекою та інформаційно-психологічною (психофізичною) безпекою. 
Підвалини даної проблеми було закладено й зафіксовано ще в 1948 
році у Загальній декларації прав людини (прийнята на третій сесії 
Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 217 А (III) від 10 грудня 1948 
року), у ст. 19 якої зазначено: «Кожна людина має право на свободу 
переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу 
безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, 
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 
незалежно від державних кордонів». 

Масова глобальна інформатизація України оголила всі ці 
питання, винесла їх на поверхню і, з одного боку, сьогодні дійсно 
сприяє інтелектуалізації людської діяльності, формуванню в 
національних державах наднаціональних структур щодо їх вивчення, 
але як і будь-який процес, вона привела суспільство до певних 
небезпек і загроз в інформаційно-комунікаційній сфері, а тому 
забезпечення безпеки в інформаційно-комунікаційному середовищі 
стає пріоритетним напрямком науково-технічної діяльності, 
вимагаючи істотної уваги й зусиль з боку людини, суспільства, 
владних структур і юридичної науки держави.  
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Дослідження інформаційних сигналів в лабораторних 
умовах 

 
Розвиток інформаційного суспільства в Україні має свої 

суперечності. З одного боку, Україна з 42-мільйонним населенням має 
один з найвищих у світі індексів освіченості (96%) , величезний 
науковий потенціал і добрі традиції у цій сфері. З іншого боку Україна 
відноситься до групи країн з низькою технологічною промисловістю 
та слаборозвиненою інфраструктурою. Цей фактор наводить на сумні 
роздуми тому, що якраз Україна змогла в 1952 р. створити третій у 
світі комп’ютер після США та Великобританії і сформувала всесвітньо 
відому школу в галузі кібернетики та обчислювальної техніки на чолі з 
академіком С.О.Лебедєвим і В.М.Глушковим. Ще у 70-80 рр. минулого 
століття академік Глушков сформулював ряд дуже важливих ідей, 
пов’язаних з інформатизацією суспільства, зокрема,  впровадження 
електронних грошей, розробкою  АСУ, доступ до різних видів 
інформації тощо, які у поєднанні дають можливість говорити про 
формування інформаційного суспільства. Вказані концепції лягли в 
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основу національної програми інформатизації, прийнятої Верховною 
Радою України в 1998році.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що  у сучасному 
вимогливому та швидкозмінному інфокомунікаційному середовищі 
рівень технічної освіти значною мірою залежатиме від 
результативності запровадження технологій навчання, що 
ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних 
принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають 
практичний підхід до навчання. 

 Одним з найважливіших стратегічних завдань на етапі 
модернізації вищої освіти України, є забезпечення якості практичної 
підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання 
цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 
впровадження  інноваційних технологій навчання. 

Враховуючи вимоги часу щодо підготовки фахівців в галузі 
телекомунікацій, в лабораторіях навчальних закладів доцільно 
створювати сучасні науково-методичні навчальні комплекси по 
вивченню основ   телекомунікаційних технологій (хDSL, PDH, SDH), 
які використовуються на мережах України.    

Приклад такого навчально-методичного комплексу показаний  
на   рис.1. 

  
Рис.1 Схема  з'єднань  обладнання  навчально-методичного 

комплексу 
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Він складається з системи комутації (АТС Раnasonic KXT-100), 
систем передачі (uMSPP-155e – STM -1, з інтерфейсами  Ethernet – 
10/100 Мб/с; оптичний мультиплексор ЕМХ – 100С  (4Е1) , блока 
комутації  цифрового  потоку  Е1, ліній зв’язку (ВОЛЗ – ОКЛ-03-3х4Е-
12/0, ), вимірювальних приладів (рефлектометр  FOOD 7003, Беркут 
Е1, комбінований прилад Ф 372 – осцилограф, генератор, вольтметр, 
частотомір). 

Цифрові канали та тракти транспортної магістральної та 
транспортної внутрішньозонової мережі  по параметрам мають 
відповідати рекомендаціям Міжнародного союзу електрозв’язку 
(МСЕ-Т) G.821, G.826, M.2100, M.2110, M.2120 , які визначають якість 
передачі інформації [3, с.17].  Вимірювання показників помилок в 
основному цифровому каналі та цифрових мережевих трактах для 
оцінки відповідності їх нормам  можуть проводитись при закритті 
зв’язку з використанням псевдовипадкової цифрової послідовності, а 
для трактів - також без закриття зв’язку під час експлуатаційного 
контролю[1, с.36].   Тому їх розуміння, усвідомлення та засвоєння 
студентами вимагає досконалих методичних підходів до якісної 
підготовки та проведення серії лабораторних робіт. 

 Параметри аналогового сигналу вимірюються  на абонентській 
лінії (амплітуда сигналу, частота розмовного спектру, струм 
споживання ТА від АТС, сигнали СУВ)  приладом Ф372.  На блоці 
комутації (БК) здійснюється комутація цифрового потоку Е1 на одну з 
систем передачі, там же вимірюються параметри Е1 (швидкість 
передачі, коефіцієнт помилок тощо). Параметри ВОЛЗ вимірюються 
за допомогою  рефлектометра FOOD 7003 (загасання, довжина ВОЛЗ, 
визначення  місця зварювання ОВ). Технологія зварювання  ОВ,  
прокладання ВОЛЗ вивчається шляхом демонстрації  відеофільмів на 
мультимедійному комплексі.  

Мережа  інтернет, що знаходиться в лабораторії, дозволяє 
студентам за допомогою   пошукових   систем   опрацьовувати   
питання   котрі  винесені  на самостійне вивчення. Метод дає 
можливість використання (повторення, відтворення) педагогічної 
технології в інших ідентичних освітніх закладах, іншими суб’єктами 
шляхом залучення коштів навчального закладу, дипломного 
проектування, гуртків технічної  творчості. 

Використання та удосконалення передових технологій і 
врахування тенденції розвитку телекомунікацій як єдиного комплексу, 
що об'єднує мережі, технології, економіку, право та управління, 
дозволять Україні зайняти достойне місце у світовому  
інформаційному просторі.  

Висновки:  
 • проаналізовано перспективи розвитку інформаційного 

суспільства  
• виконано аналіз  існуючих технологій передачі даних;  
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• розроблено схему  з'єднань  обладнання  навчально-
методичного комплексу; 

• показаний порядок вимірювання параметрів інформаційних 
сигналів; 

• окреслені стратегічні завдання модернізації вищої освіти.  
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