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Актуальність обраної теми 

З переходом людства у нову епоху почався стрімкий 

прогрес у галузі електронних технологій.  

Впровадження е-урядування забезпечує новий рівень 

управління державою та суспільством.  

Сучасні інформаційні технології пронизують собою всі 

сфери суспільного життя.   

Більшість пріоритетів поставленні на розробку програм, 

завдяки яким можуть спілкуватись не тільки люди з 

речами, а й речі з речами. Технології Інтернету речей є 

необхідною умовою розвитку розумних міст. 

Зростання загроз неправомірного використання технологій 

Інтернет речей та порушення прав приватності стосовно цього. 



Мета роботи: проаналізувати сучасні 

тенденції застосування технологій інтернет 

речей при впровадженні е-урядування на 

місцевому рівні. 

Об’єкт дослідження - використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в 

електронному урядуванні. 

Предмет дослідження - сучасні тенденції 

застосування технологій інтернет речей при 

впровадженні е-урядування на місцевому 

рівні. 



проаналізувати теоретичні та правові засади технологій 

Інтернет речей; 

 

визначити основні загрози застосування технологій 

Інтернет речей в контексті впровадження е-урядування; 

 

виокремити особливості розвитку технологій Інтернет 

речей у е-урядуванні зарубіжних країн; 

 

дослідити досвід впровадження технологій Інтернет речей 

при впровадженні е-урядування в Україні; 

 

розробити рекомендації щодо можливостей застосування 

технологій Інтернет речей при впровадженні е-урядування 

в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Основні завдання: 



Методи дослідження 

Аналіз – при пошуку і ознайомленні з різноманітними 

веб-ресурсами, програмами і порталами з електронного 

урядування та Інтернету речей; 

 

Порівняння – при порівнянні етапів та механізмів 

впровадження технологій Інтернету речей у електронному 

урядуванні в світі; 

 

Аналогія та екстраполяція – для визначення 

можливостей імплементації зарубіжного досвіду розвитку 

технологій Інтернет речей при впровадженні електронного 

урядування. 



Наукова новизна 

Вперше розкрито сучасні тенденції 

застосування технологій ІР при 

впровадженні електронного 

урядування; 

проаналізовано загрози та шляхи їх 

вирішення при використанні інтернет 

речей, захист персональних даних, 

обробку та аналіз відкритих даних для 

ефективного прийняття рішень в 

умовах впровадження е-урядування з 

метою налагодження життєдіяльності 

міст та розв’язання повсякденних 

потреб громадян, а також при 

виникненні надзвичайних ситуацій. 



«Інтернет речей» – це концепція комунікації об’єктів - 

речей , які використовують технології для взаємодії між 

собою та з навколишнім середивищем. 

 

«Електронне місто» – це форма організації 

життєдіяльності (функціонування) міста з використанням 

сучасних ІКТ. 

 

«Розумне урядування» – це процес вироблення та 

прийняття управлінських рішень за допомогою сучасних 

ІКТ для задоволення потреб громадян і бізнесу. 

 

«Цифровізація» – це насичення фізичного світу 

електронно-цифровими пристроями, засобами, 

системами та налагодження електронно-комунікаційного 

обміну між ними. 

 



Нормативно – правове регулювання 

впровадження технологій Інтернету речей: 
 

 Стратегія розвитку інформаційного суспільства в 

Україні; 

 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 

 Стратегія реформування державного управління 

України на 2016-2020; 

 Концепція розвитку електронного урядування в 

Україні; 

 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 

в Україні на 2018-2020; 

 Закон України «Про Національну програму 

інформатизації»; 

 Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015»; 

 Закон України «Про захист інформації в інформаційно 

– телекомунікаційних системах»; 

 Закон України «Про державну підтримку розвитку 

індустрії програмної продукції». 



Технологій Інтернету речей у 

впровадженні е-урядування 

У 2018 році відбувся перехід 

від Інтернету людей до 

Інтернету речей (кількість 

підключених до мережі 

предметів перевищила 

кількість осіб). 

За прогнозами світової 

дослідницької компанії 

«Gartner», до 2020 року 

кількість підключених до 

всесвітньої мережі пристроїв 

становитиме 26 мільярдів. 



Зарубіжні практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Проект був запропонований у 2012 

році Стівеном Голдсмітом, який 

являється професором урядових 

практик і директором інновацій 

американської урядової програми в 

Гарвардській школі державного 

управління імені Кеннеді. 

 

Мета проекту: сприяння поєднанню 

інтегрованих міжвідомчих даних з 

даними спільноти для кращого 

виявлення та попередження 

вирішення громадських проблем. 



Зарубіжні практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Мають переваги як чисте та зручне 

доповнення до існуючої екосистеми 

мобільності. 

 

Надають зручну послугу, забезпечують стійку 

мобільність. 

 

Великий потенціал вирішення міського 

регулювання продажу та використання за 

допомогою технологій ІР. 
 

Занадто часто вони стоять в публічних місцях, блокуючи вуличні рампи для 

інвалідів або в інших заборонених або незручних місцях, або навіть 

зазіхаючи на ліцензійне використання тротуару.  



Зарубіжні практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

(Mayor’s Office of Data Analytics)  

Проект 

запроваджено у Нью 

Йорку в 2013 р. 

 

«Відкриті дані для 

всіх»  

 

«Стратегія відкритих 

даних для всіх» 

Структура керування даними MODA 

 

Дії 

Розуміння 

Інформація 

Операційна аналітика 

Застосування аналізу даних для 

поставлення оперативної мети, 

що сприяє місії організації. 

Прийняття рішень 

Аналіз даних для 

підвищення рівня обізнаності 

осіб, які приймають рішення. 

Управління даними 

Організація даних у формі 

досить зручної для 

використання в різних цілях. 



Зарубіжні практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Впровадження проекту 

почалося у 2001 році. 

 

Сформований Індекс 

Смарт-Сіті за 2018 рік. 

 

М. Оденсе (Данія) – 

лідер в загальному 

рейтингу. 
 

Станом на 2019 р., програма 

«EasyPark» впроваджена вже у 

містах 14 країн:  

 

- Швеції,  

- Данії,  

- Норвегії,  

- Німеччині, 

- Франції,  

 

- Фінляндії,  

- Італії,  

- Іспанії,  

- Австрії,  

- Нідерландів,  

 

- Австралії,  

- Сербії,  

- Бельгії   

- Словенії.  

 



Зарубіжні практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

У сфері управління лідером виявився Сінгапур. 

Високі позиції у рейтингу займають міста Данії, Фінляндії, Франції, Канади, 

США, Німеччини та Сінгапуру.  



Українські практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Запропонована у 80-х роках ХХ ст. 

Глушковим В.М. 

 

Мета: об’єднати в єдину систему тисячі 

обчислювальних центрів, окремих 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та автоматизованих 

систем управління галузями народного 

господарства. 

 

Основні принципи 

автоматизації системи 

управління: 
 

- Автоматизація системи 

документообігу; 

- Нових завдань; 

- Системного підходу; 

- Максимальної типізації 

системи; 

- Безперервного розвитку. 



Українські практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Літо 2015 – відкриття 

лабораторії-акселератора 

«Інтернет речей» – «IoT Hub». 

 

2018 р. – приєднання мобільних 

операторів м. Київ та м. Львів до 

програми «Smart City». 

 

2018 р. – проведений захід 

«Хакатон синхро-простір». 

 

Лютий 2019 р. – конгрес «Бізнес 

для Розумних Міст». 



Українські практики застосування технологій 

Інтернету речей у впровадженні е-урядування 

Рух транспорта онлайн в Києві на сайті «КиївПасТранс» 



Основні проблеми 

Періодичні кібератаки. 

 

Неправомірність збору, зберігання та обробки 

інформації та персональних даних. 

 

Часте порушення прав приватності стосовно 

цього. 

 

Загрози втручання в особисте життя 

громадян. 

 

 

 



Рекомендації щодо застосування технологій 

Інтернет речей при впровадженні е-урядування в 

Україні з урахуванням зарубіжного досвіду 

Створення умов для розвитку громадянської співпраці. 

 

Спрямування зусиль на активне залучання громадян до 

цього процесу. 

 

Підвищення довіри громадян за допомогою вирішення 

проблеми приватності та безпеки. 

 

Інформування місцевою владою мешканців про проекти 

застосування ІР для вирішення повсякденних потреб 

громадян, використовуючи соціальні медіа та інші засоби 

інформаційно-комунікаційних систем. 

 

Налагодження зворотного зв’язку між громадянами та 

владою стосовно цього. 



 

Науково-практична конференція «Інтернет речей: проблеми 

правового регулювання та впровадження»  

(2017 року, м. Київ);  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, 

фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»  

(2018 року, м. Полтава);  

 

ІІ Науково-практична конференція «Інтернет речей: 

проблеми правового регулювання та впровадження»  

(2018 року, м. Київ). 
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проблеми правового регулювання та 
впровадження: матеріали Науково-практичної 
конференції. Київ, 2017. С.139-140; 

• Круц А.О. Проблеми та перспективи впровадження 
електронного урядування в Україні. Економіка, 
фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та 
світі: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції. Полтава, 2018. – С. 53-54;  

• Круц А.О. Інтернет речей. Допомога чи загроза?! 
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