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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання - 0,36. 

для заочної форми навчання - 0,13.

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 6 

Галузь знань: 
Соціальні та 
поведінкові науки Вибіркова 

Модулів - 2 

Спеціальність: 051 

Економіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 3 4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

- 2 самостійної роботи 

студента - 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

60 год.  

Лабораторні 

год.  

Самостійна робота 

120 год.  

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: 
залік залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні 

проблеми INDUSTRY 4.0 за фахом (на прикладі Design Thinking в проектуванні 

IoT-застосувань) з використанням  інструментів неформального навчання: ігор, дебатів, 

вправ, розв’язання завдань та ситуацій, що підкріплено також лекціями і методичними 

вказівками. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: 

особливості, об’єкт і предмет тренінгу, засади проектування застосунків Інтернету 

речей, їх структуру, методи, функції. 

Завданнями вивчення дисципліни «Професійний тренінг» є: 

Напрацюваня в умовах тренінгу навичок по розробці проекту Інтернету речей (на 

етапі проектування) з використаннм методології Design Thinking. Виконання завдань 

передбачає отримання таких результатів навчання (табл.2) 

Таблиця 2 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Код Результати 

РНД 1 Студент демонструє відкритість і мотивованість в отриманні знань і 

демократичність та можливість групової взаємодії. 

РНД 2 Студент демонструє знання: 1) підходів: методів, принципів становлення 

INDUSTRY 4.0 та Інтернету речей (ІоТ); 2) заходів по забезпеченню 

надійності і безпеки ІоТ-проектів; 3) засад Design Thinking; 4) інструментів з 

проектування конкретних IoT-застосувань 

РНД 3 Студент створює концепцію ІоТ-проекту. 

РНД 4 Студент розробляє фреймворк The Value Proposition Kanvas  та бізнес-модель 

Kanvas. Mind Map 

РНД 5 Студент проектує Mind Map інформаційної архітектури ІоТ- застосування. 

РНД 6 Студент будує UML- діаграми засобами Rational Rose  або іншого ПЗ 

РНД 7 Студент проектує інтерфейс UI/UX мобільного ІоТ- застосування на засадах 

Design Thinking. 

РНД 8 Здобувач узагальнює отримані результати в описі ІоТ-проекту тп презентує 

його. 

РНД 9  Студент аналізує отримані знання, навички та загальну ефективність тренінгу 

 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває таких компетентностей: 

 Інтегральні компетентності (ІК): 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

 Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. З 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  
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ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

 СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

 СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

  СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 
В результаті набуття даних компетенцій стулент буде вміти: 
- застосовувати набуті знання у конкретних ситуаціях, які передбачають 

проектні  підходи до рішення проблем INDUSTRY 4.0 ; 

- розробляти бізнес-моделі запропонованих інноваційних рішень в сфері 

Інтернету речей (IoT) з визначенням основних їх складових; 

- застосовувати методологію DESIGN THINKING до проектування 

IoT-застосунків ; 

- застосовувати різноманітні методи, реалізовувати основні функції і 

принципи проектування IoT-застосунків . 

Програмні результати навчання: 

РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  

РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

 РН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки.  
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РН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності. 

 РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин.  

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вступна частина. 

Актуалізація теми поточного тренінгу і з’ясування очікувань. 

Створення продуктивної атмосфери («знайомство»). 

Опитування «до». 

Прийняття правил групи. 

 

Основна частина. 

 

Теоретичний блок 

Змістовний модуль 1. Розвиток Industry 4.0 та Інтернету речей. 

Тема 1. INDUSTRY 4.0 

Промислова еволюція. 4-я промислова революція (Industry 4.0). Світовий контекст 

Іndustry 4.0. Industry 4.0 в Україні. 

Тема 2. Інтернет речей (IoT). 

Загальні поняття і принципи IoT. Стандартизація IoT. Архітектура IoT. Веб речей 

WoT. Інтернет нано-речей. Когнітивний інтернет речей CIoT. Способи взаємодії з 

інтернет-речами. Напрямки практичного застосування  і проблеми впровадження 

IoT. 

Тема 3. Блокчейн та економіка ІoТ 

Основні поняття та принципи роботи блокчейну. Світовий досвід використання 

блокчейну. Блокчейн та Інтернет речей 

  Змістовий модуль 2. «Засади проектування надійних кібернетичних систем 

IoT». 

Тема 4. Надійність складних кібернетичних систем в ІoT. 

Поняття складних кібернетичних систем та їх безпеки. Безпека проектів. 

Інформаційна та функціональна безпека. Безпека IoT проектів. Взаємозв`язки 

безпеки і ризиків. Взаємозв`язки безпеки, якості і надійності. 

Тема 5. Проектування складних кібернетичних систем в ІoT 

Етап проектування в ІoТ-проектах. Співвідношення вимог, обмежень, конепції та 

архітектури системи. Організація проектування в ІoТ-проектах. Структурні аспекти 

системи та сценарії поведіннки засобами UML. Концепція та архітектура проекту. 

Побудови бізнес-моделі Kanvas та фреймворку The Value Proposition Kanvas. Mind 
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Map та онлайн-ресурс Coggle як інструменти проектування інформаційної 

архітектури. Проектування інтерфейсу UI/UX. Тренди UI/UX дизайну. 

Змістовний модуль 3. Design Thinking в проектуванні інтерфейсу UI/UX 

IoT-застосувань. 

Тема6. Методологія Design Thinking  

Історія Design Thinking. Етапи Design Thinking. Сфери застосування. Досвід 

використання в сфері ІТ. Design Thinking в проектуванні застосувань IoT. 

Тема 7.Програмне забезпечення проектування інтерфейсу UI/UX IoT-застосування 

на засадах Design Thinking 

Ключові обов'язки UX / UI дизайнера. Вимоги до ПЗ в Design Thinking. Mateрial 

Design Guidelines — принципи дизайну сайтів, програмного забезпечення і 

застосунків, а також правила дизайну інтерфейсів Google. Програмні засоби та їх 

можливості: Sketc, Figma, Adobe Creative Suite. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  

Adobe After Effects, Principle, Zeplin. Критерії вибору ПЗ. Програмні онлайн-засоби 

створення  вайрфреймів mockflow, hotgloo и mockingbird. 

 

Практичний блок. 

Розробка ІоТ-проекту на засадах Design Thinking 

Розробка концепції ІоТ-проекту. Створення фреймворку The Value Proposition 

Kanvas  та бізнес-моделі Kanvas. Розробка інформаційної архітектури ІоТ- 

застосування в Mind Map. Побудова UML- діаграми засобами Rational Rose  або 

іншого ПЗ. Проектування інтерфейсу UI/UX мобільного ІоТ- застосування на 

засадах Design Thinking. Підсумкова інтеграція виконаних завдань в описі 

ІоТ-проекту та його презентація. 

 

Заключна частина 

Презентація ІоТ-проекту спроектованого за Design Thinking. 

Підсумки тренінгу. 

Допоміжні вправи 

I. Вступна частина: вправи-«криголами»  

II. Основна частина:  

- дебати Карла Попера на теми «Інтернет речей – причина безробіття в 

майбутньому», «Технологічна сингулярність – позитивне явище для економіки 

щастя»;  

- вправи -енерджайзери 

III. Заключна частина:  

- Шерінг (давати висловлюватись учасникам протягом тренінгу) 

- Дебрифінг (підсумкове обговорення вправ і підбиття результатів) 

- Анкетування по завершенню навчання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
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Вступна частина 

Актуалізація теми поточного тренінгу і 

з’ясування очікувань. 
 

2 

        

Створення продуктивної атмосфери 

(«знайомство»). 
         

Опитування «до». 

Прийняття правил групи. 
         

Разом за вступною частиною  2         

ОСНОВНА ЧАСТИНА.  

Теоретичний блок 

Змістовний модуль 1. Розвиток Industry 4.0 та Інтернету речей. 

Тема 1. INDUSTRY 4.0 
 

6 

  2      

Тема 2. Інтернет речей (IoT). 
   4      

Тема 3. Блокчейн та економіка ІoТ 
   4      

Дебати Карла Поппера 
 2   10      

Разом за змістовним модулем 1 
 8   20      

Змістовий модуль 2. «Засади проектування надійних кібернетичних систем IoT» 

Тема 4. Надійність складних кібернетичних 

систем в ІoT. 
 

4 

  10      

Тема 5. Проектування складних 

кібернетичних систем в ІoT 
   10      

Разом за змістовним модулем 2 
 4   20      

Змістовний модуль 3. «Design Thinking в проектуванні інтерфейсу UI/UX IoT-застосувань». 

Тема 6. Методологія Design Thinking 
 

4 

  10      

Тема 7.Програмне забезпечення 

проектування інтерфейсу UI/UX 

IoT-застосування на засадах Design Thinking 

   10 
     

Разом за змістовним модулем 3 
 4   20      

Разом за теоретичним блоком 
 16   60      

Практичний блок. 

Розробка ІоТ-проекту на засадах Design Thinking 

1. Розробка концепції ІоТ-проекту. 

Створення фреймворку The Value Proposition 

Kanvas  та бізнес-моделі Kanvas.   10   10      
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2. Розробка інформаційної архітектури ІоТ- 

застосування в Mind Map 

 

 4   10      

3. Побудова UML- діаграми засобами 

Rational Rose  або іншого ПЗ 

 

 10   10      

4. Проектування інтерфейсу UI/UX 

мобільного ІоТ- застосування на засадах 

Design Thinking. 

 

 6   10      

5. Підсумкова інтеграція виконаних завдань 

в описі ІоТ-проекту  
 8   10      

Разом за практичним блоком  38   110      

Разом за основною частиною  54   110      

Заключна частина 

 

Презентація ІоТ-проекту спроектованого за 

Design Thinking. 

 

 2   10      

Підсумки тренінгу.  2         

Разом за заключною частиною  4   10      

Усього:  60   120      

Підсумковий контроль: залік    

Разом: 
годин 180   

кредитів 6   

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Тема 1. INDUSTRY 4.0 2 

2 Тема 2. Інтернет речей (IoT). 4 

3 Тема 3. Блокчейн та економіка ІoТ 4 

4 Дебати Карла Поппера 10 

5 Тема 1. INDUSTRY 4.0 2 

6 Тема 2. Інтернет речей (IoT). 4 

7 Тема 4. Надійність складних кібернетичних систем в ІoT. 10 

8 Тема 5. Проектування складних кібернетичних систем в ІoT 10 

9 Тема 6. Методологія Design Thinking 10 

10 Тема 7.Програмне забезпечення проектування інтерфейсу UI/UX IoT-застосування на 

засадах Design Thinking 
10 

11 1. Розробка концепції ІоТ-проекту. Створення фреймворку The Value Proposition Kanvas  

та бізнес-моделі Kanvas.  10 

12 2. Розробка інформаційної архітектури ІоТ- застосування в Mind Map 10 

13 3. Побудова UML- діаграми засобами Rational Rose  або іншого ПЗ 10 

14 4. Проектування інтерфейсу UI/UX мобільного ІоТ- застосування на засадах Design 

Thinking 
10 

Всього 120 
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6. Методи навчання 

 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Професійний тренінг» є: 

-  метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження наукового 

інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних 

навичок (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів 

за тематикою практичних занять; 

-  метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

складання тестів, вирішення задач та ситуацій, написання есе на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації  з 

метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних 

навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота); 

- електронні матеріали з відповідного курсу у системі Moodle та інших 

пов’язаних курсів з платформи Prometheus. 

Під час навчання застосовуватимуться презентація, лекції, комплексні модулі, 

індивідуальні завдання, електронні матеріали з відповідного курсу, дебати, 

дискусія, написання наукових праць. 

 

7. Методи контролю 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: 

 практичні заняття і дебати: 55 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів - 55 балів. 

 контрольні заміри (модулі): 30 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів - 30 балів. Студент з даної дисципліни здає 3 модулі (за один модуль 

студент може набрати максимально 10 балів). 

 Участь у наукових студентських конференціях (тези+виступ) – 15 балів. 

 Підсумкова максимальна кількість балів - 100 балів. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

При викладанні дисципліни «Професійний тренінг» використовуються такі 

методи контролю: 

Поточний контроль   під час проведення практичних занять й змістових 

модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної 

роботи. Його інструментами є тестування. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Професійний 

тренінг» є:  роботи на практичних заняттях; 
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1) виконання індивідуальних завдань. 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при участі в дебатах та обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 

При оцінці індивідуальних завдань враховується загальний рівень 

теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під час опанування 

відповідного змістовного модуля. 

Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання 

знань студентів здійснюється за поточним та проміжним контролем знань протягом 

семестру та презентацією індивідуального ІоТ-проекту. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання: 

- для поточного контролю - усне опитування, дебати, проведення тестування, 

розгляд ситуацій, виконання індивідуальних завдань; 

- для проміжного контролю - проведення модульного контролю, що 

включають тестування в дистанційному курсі (ДК) , теоретичні питання. 

Засоби поточного контролю: 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Дебати Карла Поппера 5 

Індивідуальні роботи: 

ІЗ1. Розробка концепції ІоТ-проекту. Створення 
фреймворку The Value Proposition Kanvas  та 
бізнес-моделі Kanvas.  
ІЗ1. Розробка інформаційної архітектури ІоТ- 
застосування в Mind Map 
ІЗ1. Побудова UML- діаграми засобами Rational Rose  
або іншого ПЗ 
ІЗ1. Проектування інтерфейсу UI/UX мобільного ІоТ- 
застосування на засадах Design Thinking. 
ІЗ1.Підсумкова інтеграція виконаних завдань в описі 
ІоТ-проекту та його презентація. 

5 х 10 бали = 
50 балів 

Тестування в ДК 3 х 10 балів = 30 балів 

Тези та виступ на науковій конференції  15 балів 

Підсумковий контроль: залік 100 
Всього 100 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Дебати 

Наукова 

клнференція

а 

Всього 

Змістовні модулі Індивідуальні роботи 

М1 М2 М3 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ІЗ4 ІЗ5 5 15 

15 

100 

10 10 10 10 10 10 10 10 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Ноздріна Л.В. Електронний варіант методичних вказівок до виконання індивідуальних 

робіт в ДК на платформі MOODLE- Л., 2019 

2. Ноздріна Л.В. Електронний варіант презентацій до лекцій в ДК на платформі 

MOODLE.- Л., 2019 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Базова література:  

1. Льюрік М., Томмен Ж.-П., Лайфер Л. Дизайн-мисленнєве життя. 

Практичний посібник.- ArtHuss, — 2021, 256 с. 

2. Остервальдер О., Піньє І., Бернарда Г., Смит А. Розробляємо ціннісні 

пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти», 2018. – 

Наш формат, 324 с. 

3. Остервальдер О. Створюємо бізнес-модель, 2017. – Наш формат, 288 с.  

4. Goyal, K. (JUL 27, 2020). 20 Exciting IoT Project Ideas & Topics For Beginners 

[2020] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.upgrad.com/blog/iot-project-ideas-topics-for-beginners/ 

5. Tripathy B. Іnternet of Things (IoT): TeChnologies, AppliCations, Challenges and 

Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – Florida: CRC Press, 2017. – 334 с 

        

Допоміжна література: 

6. .Грінгард С. Інтернет речей.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.- 176 с.  

7. Жураковський Б. Ю. Комп’ютерні мережі. Частина 2 Навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / Б. Ю. Жураковский, І. О. Зенів // КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – 2020. – 372 с. – Режим доступу до ресурсу: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36641 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

81-89 В 
добре 

71-80 С 

61-70 D 
задовільно 

51-60 Е 

0-50 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

https://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=136
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8. Опанасюк В. Індустрія 4.0: місце України в міждержавній кооперації і 

спеціалізація //Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. – 2017. – № 4(32). – С. 67 – 

71. 

9. Романів Т.В. Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в 

складних проектах на основі ціннісно орієнтованого підходу: автореф. дис. 

кандидата технічних наук: 05.13.22 / Романів Т.В.; Харківський 

національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. – 

Харків, 2015. - 24 с 

10. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / В. М. 

Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. 

11. Хмарні технології в автоматизації.: комплексний підхід від Eurotech. Олексій 

П’ятницьких. (2016, Жовтень). Control Engineering, Росія. Посилання 

http://controleng.ru/wp-content/uploads/CE_IoT_Listalka.pdf 

12. Business models for the Internet of Things [Text] / R. M. Dijkman, B. Sprenkels, 

T. Peeters,          A. Janssen // International Journal of Information Management. – 

2015. – Vol. 35. – P. 672 –     678. 

13. Brown T. Change by Design, Revised and Updated: How Design Thinking 
Transforms Organizations and Inspires Innovation / Tim Brown., 2009. – 272 с. 

14. Industrie 4.0. Smart Manufacturing for the Future. – Berlin: Germany Trade and 

Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2013. − 39 

p. 

 

.Інформаційні ресурси: 

15. Кирнос І. Ігри та вправи для тренінгів (зі скарбнички неформальної освіти) 

https://gurt.org.ua/articles/43009/ 

16. Офіційний сайт компанії Intel. https://software.intel.com/ru-ru/iot/hardware/gateways 3. 

Huawei AR Series Agile Gateways Brochures. (2017). 

17.  Офіційний сайт компанії Huawei. 

http://www.huawei.com/minisite/iot/img/hw_ar_series_agile_gateways_brochure/en.pdf 4. 

Cisco IoT Networking. (2017). 

18.  Офіційний сайт компанії Cisco. 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/brochure-c02- 

734481.pdf 5. IoT Gateway. (2018). Офіційний сайт компанії NEXCOM. 

http://www.nexcom.com/Products/industrial-computing-solutions/iot-solutions/iot-gateway 6. 

Dell змінює економіку Інтернету речей з новими компактними шлюзами Edge Gateway. (1 

березня 2017). 

19.  Офіційний сайт компанії Dell. 

www.dell.com/learn/ua/ru/uacorp1/press-releases/dell-changing-economy-of-iot-with-newcomp

act-gateways-edge-gateway 7. Короткий огляд апаратних платформ, типових архітектурних 

рішень і послуг для корпоративних інформаційних систем. (2018, весна). Офіційний сайт 

компанії Hewlett Packard. https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/c04771945.pdf 

20. Шаховська Н. Б., Болюбаш Ю. Я. Модель великих даних “сутність- характеристика”. 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29775/1/20_186-196.pdf 

21. Ali M. S., Dolui K., and Antonelli F., “IoT Data Privacy via Blockchains and IPFS”, 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/320853144_IoT_Data_Privacy_via_Blockchains_and

_IPFS 

22. Dorri, S. S. Kanhere, R. Jurdak, and P. Gauravaram, “Blockchain for IoT Security and Privacy: 

The Case Study of a Smart Home”, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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https://www.researchgate.net/publication/312218574_Blockchain_for_IoT_Security_and_Priva

cy_The_Case_Study_of_a_Smart_Home 
23. Get Started with Design Thinking [Електронний ресурс] // Hasso Plattner Institute of Design at 

Stanford University – Режим доступу до ресурсу: 

https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-thinking 

24. Nakamoto S., “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”, 2008. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

25. Проектування Інтернет речей (IoT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.slideshare.net/ssuserf405bc/iot-79608563 
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