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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ 

НАВІГАЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ 
 

На сьогодні в Україні транспортні перевезення, як і транспортна галузь 

загалом, стали більш безпечними та ефективними, ніж колись, завдяки викори-

стання сучасного інформаційного забезпечення. Внаслідок застосування про-

гресивних інформаційно-комунікаційних систем навігації постійно удоскона-

люється система транспортних перевезень. Зростання кількості вантажних та 

пасажирських перевезень, організація мультимодальних перевезень, збільшен-

ня міжміських і міських шляхів сполучення з використанням сучасних логісти-

чних систем, сприяло розробленню ефективної системи управління транспорт-

ними об’єктами, моніторингу та систем інформаційного забезпечення. 

 Автоматизовані системи моніторингу та диспетчерського управляння 

(АСМДУ) транспортом у сучасних навігаційних системах дають змогу вирішу-

вати широке коло задач дистанційно, реалізуючи складні оптимізаційні задачі з 

управління потоками, контролюючи стан окремих транспортних засобів і їхнє 

місце знаходження.  

Однак, висока вартість новітніх навігаційних систем часто є основною 

перешкодою для їх широкого використання, цим самим гальмуючи розвиток 

транспортної галузі. Наукомісткість інформаційних технологій, складність спе-

ціалізованого обладнання АСМДУ, зокрема, глобальних супутникових систем 

навігації та зв’язку (ГССН та З), зумовлює їх високу вартість придбання та екс-

плуатації. 

Транспортники здебільшого сьогодні широко використовують звичайні 

"односистемні" приймачі сигналів ГССН GPS, завдяки яким вирішують поточні 

виробничі завдання управління наземним транспортом. Практична відсутність 

селективного доступу системи GPS, обмежені функціональні можливості з ав-



тономного контролю цілісності навігаційної системи є основним недоліком не-

доліком недорогих навігаційних приймачів ГССН.  

Сьогодні більшість водіїв Європи та України активно використовують на 

автомобільних шляхах зручний у користуванні та компактний – GPS Навігатор. 

Його корисність полягає у забезпеченні процесу керування деяким об’єктом (в 

тому числі інформаційним), який має властиві йому методи пересування в пев-

ному просторі.  

Відомо три види автомобільної GPS-навігації: так звані "in dash системи" 

– це системи, що вбудовуються в автомобіль, деколи інтегровані з мультимедіа; 

комунікатори/смартфони зі встановленим спеціалізованим програмним забез-

печенням; класичні автомобільні навігатори (PND, Personal Navigation Device). 

Проте, з вбудованими системами виникають певні проблеми, а саме: труднощі з 

оновленням карт та програмного забезпечення; недосконале географічне пок-

риття територій України та Східної Європи; відсутність кваліфікованих фахів-

ців і спеціально обладнаних сервісних центрів.  

Достатньо зручним, доступним і зрозумілим для водіїв є застосування 

комунікаторів-смартфонів, а також телефонів. Однак, усе різноманіття програ-

много забезпечення та сервісного обслуговування для таких пристроїв можна 

поділити на он-лайнову (on-board) і оф-лайнову (off-board) навігацію. Он-

лайнові системи не передбачають встановлення громіздкого навігаційного про-

грамного забезпечення і карт. Уся інформація знаходиться на сервері, а на при-

строї – лише невелика програма-клієнт, яка забезпечує взаємодію з серверною 

частиною каналом мобільної мережі Інтернет. Проте, on-board навігація є не 

дуже досконалою. Робота сервісу вимагає постійного під’єднання до мережі Ін-

тернет і генерує значний об'єм даних. При недостатній швидкості зв'язку з сер-

вером навігаційний пристрій може зависати в найвідповідальніший момент.  

Off-board (офлайнові) системи навігації не потребують постійного 

під’єднання до мережі Інтернет, оскільки і пакет карт, і сама програма знахо-

диться в пам'яті пристрою. Такі системи можуть працювати де завгодно і коли 

завгодно та їх використання є безкоштовним. 



За кількістю запропонованих функцій та постійним технічним оновлен-

ням класичний автонавігатор стає більш функціонально насиченим, наближаю-

чи його до комунікаторів та смартфонів.  

Застосовуючи програмне забезпечення GPS-навігації – iGO-8, можна удо-

сконалити звичайний КПК і перетворити його в універсальну навігаційну сис-

тему, яка дасть змогу ще швидше і простіше добиратися до потрібних пунктів 

призначення, уникаючи корки, платні автошляхи, паромні переправи та ін. 

Програмне забезпечення iGO-8, на думку кваліфікованих фахівців у транспорт-

ній галузі, є одним з найдосконаліших на сьогодні.  

В теперішній час на пристроях, під’єднаних до мережі Інтернет, оновлен-

ня відбуваються щомісяця і щотижня, а оперативна інформація про закриті ді-

лянки доріг, зміна дорожніх знаків, ремонти, об’їзди корегується пристроями 

через мережу Інтернет, під’єднаних до загальної мережевої інфраструктури 

сервісу залежно від запрограмованих налаштувань користувача. 

Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних систем навігацій в 

транспортній галузі в Україні пов’язане з певними проблемами. До них нале-

жать: відсутність та повільне розповсюдження доступної для населення інфор-

мації про сучасні технології, вміння їх використовувати в повсякденній практи-

ці, що вимагає певної організованої підготовки широких верств населення. Од-

нак, таке застосування має і позитивні соціально-економічні наслідки: швидки-

ми темпами здійснюється розвиток інноваційних видів діяльності, постійне 

зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях для розроблення нових ін-

формаційно-комунікаційних систем, призначених для використання в транспо-

ртній галузі.  
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