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Причина 
Практично вичерпано ресурси: 

• повітря; вуглеводів; корисних копалин; лісів; прісної води; 
земель. 

Перенасичені: 
• міста; інфраструктури; виробництва; автомобілі тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сучасних умовах приймати оптимальні обґрунтовані рішення 
людина не в змозі!!!  

 

Людство вичерпало ліміт на свої помилки 

Причина 



В 1999 році Кэвин Эштон пропонує термін 
  

«Інтернет речей 
(Internet of Things, IoT)» 





Чому в Інтернеті речей все «розумне»? 

Висока якість рішення, які приймаються в режимі реального 
часу на основі: 
• використання математичних алгоритмів; 
• збору і обробки величезної кількості даних; 
• ідентифікації всіх об'єктів, що беруть участь в процесах; 

за участю або без участі людини !!!! 



Що дає Інтернет речей? 

Нова якість життя !!! 
 

1. Нові продукти і послуги 
2. Оптимізація діяльності 
3.  Збільшення продуктивність праці 
4.  Зниження собівартості 
5.  Економія ресурсів 
6.  Збільшення прибутку 

 



Інтернет речей - сукупність технологій, що поєднують методи, 
способи і процеси, а також комплекси і системи, що складаються з 

• сенсорів, мікропроцесорів, виконавчих пристроїв, систем передачі 
даних, локальних і / або розподілених обчислювальних ресурсів і 
програмних засобів, 

передача даних (інформації) між якими здійснюється за допомогою 
мережі Інтернет, 
і призначених для надання послуг і проведення робіт при 
безпосередній участі або без участі суб'єктів (юридичних або фізичних 
осіб). 



Основні сфери впровадження ІР 
 

• економіка 
• оборона 
• охорона здоров'я 
• сільське господарство 
• промисловість 
• розумний будинок, 

квартал, місто 
• розумні дороги тощо. 

 
 

 



 
Характеристики технологій ІР 

1. Поширеність - через 20-30 років ІР буде пронизувати всі сфери 
людської діяльності. 

2. Інтелектуальність - комплекси ІР функціонують на базі 
штучного інтелекту. 

3. Самоорганізація, динамічність і гетерогенність - різнорідні 
комплекси ІР самостійно об'єднуються з іншими комплексами 
ІР. 

4. Дані - колосальна концентрація різноманітних даних. 

5. Передача даних - колосальне зростання трафіку цифрових 
даних. 

 



Куди йдемо? 

• 80-100 мільярдів пристроїв у  2025 р. будуть підключені до мережі 
Інтернет; 

• $ 7-19 трильйонів ринок Інтернет речей до 2025 р .; 

• Німеччина - «Індустрія 4.0»: - багаторічна стратегічна ініціатива (лідери 
держави, науки і бізнесу) для створення всеосяжного бачення і плану дій 
щодо Інтернету речей в промисловому секторі. 

 



Бар'єри та ризики  
розвитку технологій Інтернету речей 



Системні ризики 

• відсутність державної стратегії та національного лідера 
• нерозуміння цінностей ІР керівниками компаній і галузей 

Системні бар'єри 

• надто швидкий розвиток технологій ускладнює вибір напрямку 
інвестицій; 

• високі витрати на зміни ідеології та змісту бізнес-процесів; 
• недолік системної інформації про технології ІВ і їх розвитку; 
• недосконалість належної інфраструктури; 
• недолік інструментів для розробки додатків; 
• недолік фахівців. 

  



Основні бар'єри 

• техніко-технологічні; 
• безпеки; 
• конфіденційності; 
• сумісності; 
• стандартизації; 
• правового регулювання. 

 



Техніко-технологічні проблеми 

 Фактори: 
1.   Архітектура ІВ: багатовимірна, складна, багатозв'язна, адаптивна, 

багатофункціональна. 
2.   Ідентифікація всіх елементів ІР і інших об'єктів. 
3.   Безшовна робота радіотехнологій передачі даних. 
4.   Ефективність користування радіочастотним ресурсом. 
5.   Зниження енергоспоживання і збільшення часу автономності. 
6.   Підвищення надійності і стійкості. 

 

Основний принцип розвитку: всі технології, які дозволяють 
надати послугу і провести роботи комфортніше, дешевше, 
швидше, якісніше, безпечніше будуть імплементовані в ІР. 



Проблеми безпеки 

1. Інфраструктурна безпека (надійність, стійкість, резервування). 
2. Технологічна безпека. 
3. Кібернетична безпека. 
4. Багаторівнева безпека. 
5. Безперервність безпеки. 
6. Інтеграція і взаємодія систем безпеки. 
7. Спеціальний менеджмент безпеки. 

 

Основний принцип: безпека технологій ІР - забезпечення 
надійності, стійкості і якості здійснення тієї чи іншої людської 
діяльності. 



Проблеми стандартизації і сумісності 

Фактори: 
1. Стандарти Ethernet для систем управління технологічними 

процесами і систем мобільного широкосмугового зв'язку; 
2. Стандарти для горизонтальних і вертикальних архітектурних 

моделей; 
3. Координація та інтеграція галузевих і корпоративних 

стандартів з сенсорів, програмних продуктів, інтерфейсів, 
виконавчих пристроїв, спеціальних операційних систем, 
протоколів тощо. 

Основний принцип: модель ІР повинна бути відкритою для 
забезпечення взаємодії всіх складових. 



Проблеми конфіденційності 

 Фактори: 
1. Необхідність технологічних механізмів реалізації згоди на 

використання персональних даних і права бути забутим; 
2. Транскордонність потоків персональних даних; 
3. Використання персональних даних інтелектуальними 

комплексами, що функціонують без участі суб'єктів (юридичних 
або фізичних осіб). 

Основний принцип: загрози конфіденційності (персональні 
дані) не повинні зменшувати переваги впровадження технологій ІР. 



Проблеми правового регулювання 

Фактори:  

1. Необхідність нових правових моделей для регулювання цивільних 
відносин, реформування телекомунікацій, ефективного використання 
спектра, забезпечення конкуренції, захисту інтелектуальної власності, 
безпеки і конфіденційності тощо; 

2. Технології ІР припускають здійснення  взаємозв'язку типу машина-машина 
(М2М), але в інтересах людини; 

3. Наявність комплексів ІР з штучним інтелектом, які самостійно приймають 
рішення. 

4. Транскордонність суспільних відносин, пов'язаних з ІР. 

Основний принцип: правове регулювання має сприяти 
використанню технологій ІР в інтересах суб'єктів. 



Концептуальна проблема правового регулювання 

 Традиційна доктрина системи права: 
право регулює суспільні відносини між людьми !!! 

 



А якщо? 

Для юристів - це кошмар… 

або 

Як??? Як??? 

     



Розв'язання правових проблем 
 

1. Ніякого нового правового регулювання не потрібно.  
Любе додаткове правове регулювання лише загальмує процес розвитку 
інтернету речей. 

2. Наявної нормативно-правової бази достатньо для регулювання нових 
суспільних відносин, пов'язаних з інтернетом речей. 

3. Достатньо провести лише вдосконалення існуючих законів, щоб 
врахувати нове у суспільних відносинах. 

4. Необхідно створення нових правових інститутів, а, може, и нової 
галузі права задля ефективного правового регулювання якісно нової 
множини  суспільних відносин. 

 



1. Декларування наявності певних правових проблем як таких, 
без конкретизації, обмежуючись описом гіпотетичних 
випадків. 

2. Опис конкретних прикладів правових проблем достатньо 
вузького предметного спрямування, без спроби теоретичного 
узагальнення. 

3. Опис конкретної локальної проблеми правового 
регулювання суспільних відносин, пов'язаних з технологіями 
ІР. Наводяться результати аналізу та рекомендацій. 

 

Ідентифікація правових проблем 
 

 



Перспективи наукових досліджень 

Потребує напрацювання теоретико-методологічних основ: 
1. Визначення засад правового регулювання цивільних відносин в 

умовах «взаємодії»:  
• людина – машина, машина – машина  - за ініціативою людини; 
• машина – людина, машина – машина  - за ініціативою машини. 

2. Перегляд всієї системи правового регулювання для умов 
прийняття рішень (проявів «волевиявлення») системами зі 
штучним інтелектом: 

• правоздатність,  
• дієздатність,  
• відповідальність. 

 



3. Проведення додаткових широких правових досліджень 
суспільних відносин, пов'язаних із забезпеченням: 

• лібералізації та конкуренції на багатьох тематичних 
ринках;  

• захисту прав споживачів; 
• визначення відповідальності, 
• приватності (захисту персональних даних),  
• безпеки, зокрема кібербезпеки; 
• захисту інтелектуальної власності та авторського 

права; 
• регулювання використання радіочастотного спектру; 
• наданням телекомунікаційних послуг. 

 



Чи є у нас місце під сонцем? 

Организация и 



Що робити? 

1. Державна програма. 
2. Зміна законодавчого поля. 
3. Масштабна просвітницька робота. 
4. Підготовка вчених, менеджерів, системних аналітиків для розробки 

бізнес-моделей в різних сферах людської діяльності. 
5. Розробка практичних застосувань технологій ІР. 
6. Участь в інсталяції технологій ІР світових брендів і організація 

навчання. 
7. Організація тематичних опорних кластерів для різних сегментів 

економіки і для різних видів технологій ІР. 
8. Розробка типових бізнес-моделей як комерційної продукції. 





Дякую за увагу! 
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