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АКРОНІМИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 ПОВНЕ СЛОВО ПРИМІТКИ 

ABT Account Based Ticketing — 
Квитки на основі облікового 
запису 

 

AFC Automated Fare Collection - 
Автоматизований збір оплати 

 

ApplePay  Компанія Apple проводить безконтактне обслуговування перевізника. Послуга проста у 
використанні та працює з пристроями, якими ви користуєтеся кожен день. Легко сплачуйте 
дебетовими та кредитними картками просто одним дотиком. 

BLE Bluetooth Low Energy - Bluetooth 
з низьким енергоспоживанням 

 

BRT Bus rapid transit — Швидкий 
автобусний транзит 

 

CCST Credit Card Size Ticket - Квиток 
розміром з кредитну картку 

 

CPC Contactless Payment Card — 
Безконтактна платіжна картка 

  

ЄІБ European Investment Bank - 
Європейський інвестиційний 
банк 

фінансування 
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EMV Europay, MasterCard та Visa  EMV - це технічний стандарт для платіжних смарт-карток, а також для платіжних терміналів та 
автоматичних банкоматів, які можуть приймати їх. Картки EMV - це смарт-карти (також називані 
чип-картами чи IC-картами), які зберігають свої дані на інтегральних схемах та магнітних смугах 
(для зворотної сумісності). До них належать картки, які слід фізично вставити (або "занурити") у 
ридер, та безконтактні карти, які можна прочитати на короткій відстані за допомогою технології 
радіочастотної ідентифікації (RFID). Платіжні картки, які відповідають стандарту EMV, часто 
називають чип та PIN або картами мікросхем та підписів, залежно від методів аутентифікації, що 
використовуються емітентом картки. 
EMV — це Europay, MasterCard та Visa, три компанії, які створили стандарт. Стандарт нині 
управляється EMVCo, консорціумом з контрольним розподілом порівну між Visa, MasterCard, JCB, 
American Express, China UnionPay та Discover. 

EPC European Payments Council - 
Європейська платіжна рада 

 

ETSI European Telecommunication 
Standards Institute —
Європейський інститут 
стандартів телекомунікацій 

 

EWG E-ticketing Working Group (MoI 
Ukraine) - Робоча група з 
електронними квитками 
(Міністерство інфрастуктури 
України) 

 

FMS Fleet Management System — 
Система управління флотом 

 

FSP Financial Service Provider - 
Постачальник фінансових послуг 

 

FTP Future Ticketing Programme —
Майбутня програма продажу 
квитків 
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HCE Host Card Emulation - Емуляція 
карток 

HCE - це архітектура програмного забезпечення, яка забезпечує точне віртуальне представлення 
різних електронних ідентифікаційних (доступних, транзитних та банківських) карток за допомогою 
єдиного програмного забезпечення. 

ICC Integrated Circuit Card — смарт-, 
або чип-картка 

 

ID personal Identification Document 
- особистий ідентифікаційний 
документ 

 

IFM Interoperable Fare Management 
— Інтероперабельний 
менеджмент тарифів 

 

IoT Internet of Things - Інтернет 
речей 

 

ISO International Standards 
Organization — Міжнародна 
організація стандартів 

 

ITSO Integrated Transport Smartcard 
Organization (UK) - Інтегрована 
організація транспортної смарт-
карти (Великобританія) 

 

KE Key Expert — Ключовий експерт  

MCP Mobile Contactless Payment - 
Мобільний безконтактний 
платіж 

 

MNO Mobile Network Operator — 
Оператор мобільної мережі 
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MIУ Ministry of Infrastructure, Ukraine 
- Міністерство інфраструктури, 
Україна 

 

NFC Near Field Communications — 
Зв'язок на невеликих відстанях 

 

NKE Non-Key Expert - Не ключовий 
експерт 

 

O&D Origin and Destination — 
Походження та призначення 

 

OBU Onboard Unit - Бортовий блок  

OTA Over-the-air programming — 
програмування через повітря 

OTA стосується різних методів розповсюдження нового програмного забезпечення, налаштувань 
конфігурації та навіть оновлення ключів шифрування для таких пристроїв, як мобільні телефони, 
телевізійні приставки або безпечне обладнання для голосового зв'язку (зашифровані 2-х канальні 
радіостанції). 

O2O Offline to online - офлайн - до-
онлайн 

 

PAN Personal Authentication Number 
— Номер особистої 
аутентифікації 

 

PAYG Pay-As-You-Go - плати наперед  

PCI DSS Payment Card Identity Data 
Security Standards — Стандарти 
безпеки ідентифікаційних даних 
для платіжних карток 
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PIN Personal Identification Number - 
Персональний ідентифікаційний 
номер 

 

PIV Personal Identity Verification — 
Перевірка особистої 
ідентичності 

 

PJ EIB’s Project Directorate - 
Дирекція Проекту ЄІБ 

 

PoS Point of Sales — Точка продажу  

PTA Public Transport Authority - 
Орган громадського транспорту 

 

PTO Public Transport Operator — 
оператор громадського 
транспорту 

 

QR код Quick Response Code - код 
швидкої відповіді 

 

RFID Radio-frequency identification — 
Радіочастотна ідентифікація 

 

RSP Rail Settlement Plan - План 
залізничного врегулювання 

 

SEPA Single Euro Payment Area — 
Єдина ЄВРО платіжна зона 

 

SIM картка Subscriber Identity Module card - 
Абонентська ідентифікаційна 
модульна картка  
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TA Technical Assistance — Технічна 
допомога 

 

TDA Transit Data Area - Транзитний 
регіон даних 

 

TLS Trans Link System —транслінкова 
система 

 

TMC Traffic Message Channel - Канал 
повідомлень про дорожній рух 

TMC - це технологія для передачі інформації про дорожній рух до водіїв транспортних засобів. 

TOC   Train Operating Company — 
компанія з управління потягами 

 

ТЗ Terms of References - технічне 
завдання 

ТЗ є невід'ємною частиною договору про надання консультаційних послуг 

TVM Transport Vending Machine —
Транспортний торгівельний 
автомат 

 

UUPT Ukraine Urban Public Transport - 
Міський громадський транспорт 
України 

Фінансова лінія від ЄІБ 
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РЕЗЮМЕ 

А. ПЕРЕДУМОВИ 

Постачальник консультаційних послуг (консультант) підписав договір про консультацію з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 
26 червня 2017 року. За цією угодою Постачальник консультаційних послуг зобов'язується надавати підтримку Міністерству 
інфраструктури України (МІУ) у встановленні системи електронних квитків у громадському транспорті. 

Реалізація електронних квитків для національних транспортних операторів, міських громадських транспортних компаній та 
інтелектуальної транспортної системи України має високий пріоритет. На початку 2017 р. в Україні було прийнято Закон № 4121 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 
міському пасажирському транспорті". 

Б. ВИКОНАННЯ 

МІУ запровадило нову "Робочу групу з продажу електронних квитків" (EWG), котра складається з більш ніж 25 міст, які планують 
реалізувати рекомендації МІУ. ЄІБ та консультант були запрошені на збори EWG, які відбулися 26 червня 2016 року. Ця сесія також 
була стартовою подією консалтингової служби. 

Консультант подав проект Концепції та План проекту (Початковий звіт) 24 липня 2017 року, після чого ключовий експерт Янош Кока 
представив Концепцію на спеціальній сесії EWG із вступним словом Міністра Володимира Омеляна 29 серпня 2017 року в Києві. 
Після презентації відбувся семінар. Було проведено опитування муніципалітетів, задіяних у проекті, щоб відобразити поточну 
ситуацію "як є", а також продовжувати роботу та заплановані проекти і стратегії щодо розумного продажу квитків. 

В. НАГОЛОС  

Консультант зібрав інформацію щодо готовності, підготовки, потреб та цілей зацікавлених сторін в Україні. Консультант також 
представив широке опитування та порівняльну презентацію прикладів рішень iMobility, включаючи електроні квитки, у Європі та у 
всьому світі. Ця  Доповідь закладає основи системи електронного продажу квитків на міському та національному рівнях, яка не 
тільки підвищить ефективність усіх транспортних засобів шляхом розумного використання потужностей, а й позитивно вплине на 
підвищення ефективності збору тарифу. Гнучке рішення щодо продажу квитків може спонукати клієнтів до вибору громадського 
транспорту замість використання окремих транспортних засобів. 
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Г. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

Муніципалітети в Україні діють незалежно від впровадження автоматичної системи збору тарифу. Існує ризик того, що в країні 
можуть бути впроваджені ізольовані системи, це загрожує перспективі взаємозв'язків та взаємодії на майбутнє. Якщо 
муніципалітети діятимуть неузгоджено, виникнуть додаткові витрати, а стандартизація має важливе значення. 

Більшість міських територій хочуть запровадити систему AFC, в той же час існують міста, які у реалізації електронних квитків 
випередили інші. Однак загальна картина полягає в тому, що українські муніципалітети не цілком готові до цього інструменту. 
Концептуальна, технічна та організаційна підтримка муніципалітетів може бути корисною. Корисною також буде унікальна 
платформа AFC на національному рівні, до якої може вступити кожен муніципалітет. 

Структура тарифу та система субсидій повинна бути переглянута та уніфікована на національному рівні, щоб спростити схеми та 
направляти субсидії безпосередньо бенефіціарам. 

Д. ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Головна мета всього проекту - забезпечити цінність для всіх учасників екосистеми. Клієнти є найважливішим гравцем, але з меншим 
впливом на систему. Нові технології та рішення дозволяють постачальникам послуг надавати кращі та зручніші послуги клієнтам, які 
можуть насолоджуватися не лише індивідуальними послугами, а й усіма перевагами технологій, такими як точний графік, 
економічно ефективні структури тарифу, кращий прогноз для транспортних засобів тощо. 

З іншого боку, постачальники послуг можуть оптимізувати свої послуги, щоб задовольнити потреби клієнтів, бути більш 
рентабельними. Вони можуть збільшити свої доходи та зменшити витрати. Збільшення доходу може бути результатом кращої 
структури тарифу, більш ефективного збору тарифу та більш точної системи розподілу субсидій. 

З точки зору уряду, переваги надходять з двох різних напрямків: з одного боку, задоволення клієнтів, яке може бути конвертоване в 
політичне значення, а з іншого боку, реальна інформація про послуги допомагає уряду оптимізувати витрати на цей сектор, що 
може дозволити досягти таких же результатів за меншу вартість або досягти набагато кращого обслуговування за такі ж кошти. 

Е. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   

Консультант намагався зобразити 360o огляд доступних інтелектуальних транспортних систем; проте дані, пропозиції та 
рекомендації цього звіту не повинні застосовуватися безпосередньо до будь-якої конкретної міської території, муніципалітету або 
транспортного оператора в Україні. Будь-яка конкретна рекомендація для даного суб'єкта повинна базуватися на місцевих техніко-
економічних обґрунтуваннях. 
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ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

КАРТКОВІ РІШЕННЯ 

Враховуючи розвиток безконтактних технологій у всьому світі, мобільних телефонів з технологією NFC, різних пристрої-носії та 
безконтактних банківських карток, видається доцільним використовувати прийом банківських карток як альтернативу оплаті поїзда. 
Наявність інфраструктури для прийому банківських карток у громадському транспорті стане каталізатором для збільшення емісії 
безконтактних карток, що в короткостроковій перспективі дозволить використовувати банківські картки як засіб одноразової 
поїздки. Також зростає привабливість громадського транспорту для відвідувачів міста. У відвідувачів не виникатиме жодних 
проблем з оплатою поїздок і купівлею засобів оплати подорожей у незнайомому місті. 

Оскільки транспортні картки будуть широко поширені серед жителів міста, доцільно мати технічну можливість використання цих 
карток для інших цілей. Ці картки будуть використовуватися для оплати стоянок, прокату велосипедів, музеїв, театрів та інших 
послуг, що надаються громадянам та гостям міста. Щоб забезпечити сумісність не лише між постачальниками транспортних послуг, 
а й іншими учасниками екосистеми, всі сторони повинні дотримуватися стандартів та загальносвітових рекомендацій під час 
впровадження нових послуг. 

Транспортні картки повинні 
передбачати спеціальні тарифи для 
громадян, які мають право на 
пільгові поїздки громадським 

транспортом. 

  

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 Hierarchy of smartcard related 
standards 
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БЕЗКОНТАКТНА КАРТКА 

Автоматизована система збору тарифу (AFC) повинна бути побудована за допомогою безконтактних карток із достатнім рівнем 
захисту від клонування та фальсифікації карток 

AFC має забезпечити гнучкі способи поповнення транспортних карток. Проте вартість створення додаткової інфраструктури 
транспортних карток повинна бути мінімізована через активне використання віддалених сервісних каналів, таких як Інтернет та 
мобільні пристрої. 

ОФЛАЙН ТРАНСПОРТНИЙ ГАМАНЕЦЬ 

Оскільки можуть виникнути проблеми з використанням каналів мобільного зв'язку, система повинна приймати рішення під час 
плати за перевезення, тобто найкращим способом є використання транспортних карток як автономних транспортних гаманців. 

Неправильно використовувати системи на основі принципів сканування QR-кодів, спрямованих на отримання плати за одноразову 
поїздку. По-перше, ці системи потребують онлайн-з'єднань, і з огляду на відсутність стабільності каналів мобільного зв'язку у 
наземному транспорті, можуть виникнути проблеми зі швидкістю відповідей транспортних серверів. По-друге, вартість обладнання, 
здатного приймати QR-коди, набагато вища аналогів, що не мають цієї функції. По-третє, квитки на основі QR-кодів, без онлайн-
системи, легко підробити. 

Також доцільно виключити різні пристрої для перевірки одноразових паперових квитків. Під час використання паперових квитків 
неможливо перевірити автентичність квитка, а також неможливо визначити той факт, що цей документ ще не використовувався. У 
системах AFC з кількома перевізниками використання паперових квитків не дозволяє створювати систему розподілу доходу після 
надання послуги. 

ШВИДКІСТЬ ПОСАДКИ 

Обсяг валідаторів, встановлених на сухопутному транспорті, повинен бути достатнім для забезпечення швидкої посадки / висадки 
пасажирів. В іншому випадку збільшення часу зупинки негативно вплине на якість наданої послуги та може також призвести до 
збільшення кількості транспортних засобів на маршруті. Це, в свою чергу, вимагатиме додаткових транспортних одиниць за 
маршрутом у день — все це разом може призвести до інших витрат. 

Слід прийняти рішення щодо структури тарифів, а також різних режимів. Чи це буде підхід, коли пасажир реєструється при 
посадці/висадці, і відповідно сплачує за відстань поїздки, чи контроль відбуватиметься лише при посадці, а оптала за поїздку не 
залежатиме від її відстані, як це працює у Лондоні. Користувачі повинні знати, яким буде підхід. Крім того, якщо необхідно буде 
реєструватися при посадці/висадці, то для входу будуть лише одні двері, а інші — для виходу, і це може вплинути на час затримки. 
Примітка: поточні системи Лондонського автобуса мають рідери на всіх дверях, щоб дозволити доступ до та з автобуса якомога 
швидше через усі двері. 

ШВИДКІСТЬ ТРАНЗАКЦІЇ 

З тих же причин швидкість транзакції дуже важлива. Доцільно мати швидкість оплати на сухопутному транспорті не більше 1 
секунди. Враховуючи той факт, що система використовується у підземних та замкнутих приміщеннях з турнікетами, доцільно мати 
швидкість транзакції 0,3-0,6 секунди, щоб забезпечити безпеку пасажирів та уникнути заторів у турнікетах. Ці вимоги можуть 
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застосовуватися для наземного транспорту. Проте забезпечення швидкості транзакції не повинно суперечити забезпеченню 
криптографічного захисту транзакції. 

НАЙВИГІДНІШІ ТАРИФИ 

Система повинна запропонувати гнучкуполітику оплати, щоб створити найбільш сприятливі умови для пасажирів, які 
використовують рішення AFC. Хоча, крім плати за одноразові поїздки, потрібно передбачити і тарифи на більш тривалий час, а 
також слід забезпечити можливість запровадити систему вхід/вихід, у якій пасажир платить за фактичну відстань або кількість зон. 

Тарифна політика повинна сприяти популяризації транспортних карток. Для цих цілей тариф на карту повинен бути найбільш 
зручним, а одноразовий квиток має бути найдорожчим. 

Мети знизити витрати на оператора можна досягти припинивши продавати квитки у транспорті, тому зникнення готівкових платежів 
матиме значний вплив. Інтернет, мобільний зв'язок та канали збуту TVM можуть бути розроблені далі, щоб допомогти в цьому. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ 

Щоб застосувати систему вхід/вихід на транспорті, а також уможливити оптимізацію маршрутів та кількість наземних транспортних 
засобів, слід встановити систему управління транспортом, яку можна інтегрувати з системою AFC, що забезпечить постачальників 
послуг більш повну інформацію, а споживачам — більш прогресивні послуги. 

AFC повинна також бути інтегрована з системою FMS (Система управління парком). Система FMS може бути ідеальним додатком до 
правильного функціонування AFC при здійсненні будь-якої форми оплати фактичної відстані, а також для автоматизації платіжної 
системи, пов'язаної з відстеженням транспортного засобу за маршрутом. 

Система FMS реалізує функції диспетчеризації транспортних засобів, а також має забезпечити детальний огляд руху транспортних 
засобів, автоматично відслідковувати та оцінювати всі необхідні параметри: маршрут транспортного засобу, швидкість руху, 
відхилення від графіка руху транспортних засобів тощо. У випадку відхилень система повинна попередити про необхідність 
реагувати на виникнення незвичайних ситуацій. Система повинна дозволяти моніторити у реальному часі та ретроспективно 
аналізувати та оцінювати ефективність роботи транспорту. Тоді вона буде корисним інструментом для моніторингу робочої 
діяльності, оптимізації маршрутів, кількості транспортних засобів, для отримання статистичних результатів або для вирішення 
претензій або скарг від пасажирів. 

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПАСАЖИРІВ 

FMS повинна включати інформаційну систему для пасажирів. З її допомогою пасажир повинен мати можливість отримувати в 
режимі реального часу інформацію про виїзд, затримки, зупинки, переїзди та інші факти. Диспетчер повинен мати можливість 
передавати широкий спектр іншої інформації пасажирам та водієві, наприклад, про зміну маршруту, зміни в галузі транспорту через 
різні події або про надзвичайні ситуації. 
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1. АНАЛІЗ ОПИТУВАНЬ 

Мета "опитування" полягала у зборі очікувань муніципалітетів та обсягу систем електронного продажу квитків в Україні. Команда 
підтримки реформ МІУ розіслала анкету всім муніципалітетам-учасникам, що беруть участь у роботі EWG. Згідно з зібраними 
даними, шість муніципалітетів з 9 вже встановили чітку програму впровадження, яка в багатьох випадках є надзвичайно жорсткою. 
Столиця Київ не бере участі в роботі EWG. Інші великі міста, такі як Харків, Донецьк, Одеса, не заповнили анкету. Консультант 

отримав лише дев'ять заповнених анкет. 
Внаслідок відсутніх даних аналіз анкет 
може бути обмеженим у національному 
масштабі. Проте з цих обмежених даних 
стало зрозуміло, що необхідна 
стандартизація різних схем, котрі 
приймаються муніципалітетами. Різні 
плани субсидій, запроваджені різними 
муніципалітетами, також досить складні, 
тож загальнонаціональна уніфікація та 
спрощення будуть корисними для всіх 

зацікавлених сторін. 

 ВИСНОВКИ 

Громадський транспорт в Україні 
обмежується трьома традиційними 
транспортними засобами: трамвай, 
тролейбус та автобус у більшості міських 
районів. У більшості випадків залізниця 
не включена в міську систему 
громадського транспорту, а річкові судна 
мають обмежену роль. Нагадаємо, у 
якості громадського транспорту широко 
використовуються таксі, а також шатрові 
автобуси (маршрутки). Зважаючи на 
географічні розміри, громадський 
транспорт Львова, здається, є 
найскладнішим. 

Типовий вік транспортного засобу 
становить від 20 до 30 років з 
відповідними відмінностями між 
містами. Львівський парк має середній 
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вік 10,5 років на транспортний засіб, у той час як Тернопіль — 31. Найбільш суперечливим містом є Вінниця з автобусами у віці 3-4 
років та трамваями — 44 роки. 

Одна третина громадського транспорту складається з електричних транспортних засобів, крім Луцька, де 100% транспортних засобів 
є електричними, та Вінниці, де їх частка становить 60%. 

Загальна кількість пасажирів за середній робочий день становить понад 2,7 млн. чоловік. Найменший трафік у Луцьку, в інших — від 
200 000 до 500 000.  Дніпро реєструє понад 700 000 пасажирів на день.1  

У переважній більшості міст квиток є паперовим, крім Дніпра та Тернополя, де використовується картка. 

У більшості випадків типовими є місячні і одноразові квитки. Виняток становить Миколаїв, де також важливі щоденні та тижневі 
квитки. Проте щорічний квиток є більш поширеним. 

Існує складна і різноманітна система субсидій та знижень ціни для широкого кола незахищених / привілейованих соціальних груп. 
Понад 70% поїздок якось субсидуються. 

Що стосується субсидій, то типова знижка становить 20-80%, але безкоштовні квитки також мають вагому частку. 

Субсидії надаються в основному муніципалітетами (міськими радами) або, в деяких випадках, іншими муніципалітетами, 
розташованими у міському районі. 

У більшості випадків субсидії переходять безпосередньо до компаній-транспортних операторів.  

Типовим пунктом продажу квитків є самі транспортні засоби, лише Львів та Чернігів мають більш складний канал збуту. 

З 9 муніципалітетів сім планують впровадити систему електронних квитків протягом одного року (у Вінниці через 2 роки); Маріуполь 
має 5-річний план, а для Рівного це довгострокова перспектива. 

У минулому році Тернопіль вже запровадив систему електронних квитків, дія якої буде продовжена до кінця поточного року. Три 
міста вже розпочали тендер, а інші — на різних етапах підготовки до участі у тендері. 

Муніципалітети надають перевагу карткам; однак Луцьк та Миколаїв мають намір розробити рішення, що не пов’язані з картками. 

Для більшості муніципалітетів метою є реалізація рішення з відкритим циклом EMV. Тим часом Львів та Вінниця вирішили 
зупинитися на замкненому циклі. 

Опитування – транспортні засоби   
     (Див. анкети у Додатку I.) 

 

                                                 
1 Цифри Львова суперечливі щодо кількості поїздок. У той час, як транспортні оператори повідомляють про 480 000 пасажирів на 
день, міська рада говорить про 1,1 млн. пасажирів на день.  
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ANALYSIS 
 
Рішення замкненого циклу означає, що емітент картки є єдиним, хто може приймати та використовувати функціональні можливості карт. 
Рішення відкритого циклу означає, що не тільки суб'єкт емітента, а й інші сторони, які беруть участь в одній і тій же екосистемі, також можуть приймати картку.  
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2. ПРИНЦИПИ Е-ВПЛИВУ  

Оскільки світові мегаполіси розширюються, збереження мобільності громадян стає головною проблемою для муніципальних 
органів влади. Дорожній транспорт стрімко зростає, що призводить до посилення заторів і забруднення в міських центрах. 
Громадський транспорт є одним з найбільш економних та екологічних варіантів вирішення проблеми пересування в міських 
районах, і система збору тарифу —  проста у використанні та безпечна —  один з ключових елементів успіху. Вона може надати 
міській владі додаткові важелі, необхідні для переконання громадян залишити свої автомобілі вдома та використовувати 
громадський транспорт. 

 ІНІЦІАТИВИ “РОЗУМНЕ МІСТО” (SMART CITY)  включають три компоненти по всьому світі: 

▪ Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), які генерують та зводять дані; 

▪ Аналітичні інструменти, які перетворюють ці дані на корисну інформацію; і 

▪ Організаційні структури, що стимулюють співпрацю, інновації та застосування цих знань для вирішення суспільних проблем 

 

Піонери по всьому світу, які прийняли підхід “Розумного міста”: Сан-Дієго (США); Сан-Франциско (США); Оттава (Канада); Едмонтон 
(Канада); Ванкувер (Канада); Брісбен (Австралія); Амстердам (Нідерланди); Кіото (Японія); Бенгалуру (Індія); Саутгемптон 
(Великобританія); Манчестер (Великобританія); Ньюкасл (Великобританія); Единбург (Великобританія). 
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ПРИНЦИП NO 1: ТРИ "І": ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ — ІНТЕГРОВАНІСТЬ — ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ 

iMobility — це інтелектуальна мобільність, яка інтегрує різні засоби транспорту в унікальну мобільну платформу. Рішення поєднує їх 
з інформацією про маршрутизацію та користувацькими даними для надання пропозицій щодо індивідуального пересування. 

Платформа інтегрованої мобільності має забезпечити широкий спектр різноманітних постачальників транспортних послуг усіма 
функціями: Інформація — Бронювання — Оплата — Використання — Платіж. Стандартизований інтерфейс дає змогу всім партнерам 
мобільності зв'язати свої технічні системи через конкретні адаптери, щоб надати всі свої дані, включаючи квитки. 

 
Система повністю інтегрована в стандартну платформу, що забезпечує повну сумісність. Будь-які засоби пересування (будь то 
міський чи регіональний громадський транспорт, спільне використання чи зміна таксі, велосипед, приватна машина або навіть 
пішоходи) можуть бути об'єднані для вдоконалення ефективності та  економії часу. Загальна платформа обслуговує всі мережі ІКТ; 
забезпечує точне географічне розташування як для пасажирів, так і для наявних транспортних засобів; гарантує ефективний обмін 
даними в реальному часі. 

ПРИНЦИП NO 2: ВИКОРИСТАННЯ 

Незалежно від структури тарифу та платіжної схеми, для пасажира найважливіше — це зручність використання системи. У цьому 
плані гармонізація та інтеграція тарифів та квитків на проїзд сприятиме використанню громадського транспорту. Інтегрована 
система продажу квитків визначається як така, у якій немає різниці у ціні, якщо пасажирові потрібно скористатися більше ніж одним 
транспортним засобом у своїй поїздці. Інтеграція тарифу дає стимул користуватися громадським транспортом, оскільки він набагато 
простіший у використанні та більш доступний для мандрівників. Нові технології (електронний квиток) можуть стати чудовою 
допомогою в реалізації складної тарифної структури та інтеграції тарифу, одночасно полегшуючи використання системи. 

ПРИНЦИП NO 3: МОДЕРНІЗАЦІЯ 

Розумні міста використовують однакову технологію, щоб об'єднати різні інфраструктурні мережі та мережі громадських послуг, 
створюючи сукупні дані в реальному часі. Це, в свою чергу, може допомогти містам ефективніше керувати своїми програмами та 
службами та одразу відслідковувати ефективність своїх дій. Місто майбутнього — це взаємопов’язане місто, де пристрої спілкуються 
один з одним у постійному потоці даних, що забезпечує інформацію в реальному часі для громадськості та муніципалітету. 

Усі споживчі продукти та інфраструктурні об’єкти все частіше можуть відчувати зовнішні стимули, комунікувати з іншими 
пристроями та людьми, а також спиратися на потужність обчислювальної та накопичувальної пам'яті хмари (cloud). Це явище 
називається IoS. Чим більше інтелектуальних пристроїв та платформ існує для обміну, тим більше даних збирається про споживчі 
переваги та звички. 
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Розумні міста приймають е-рішення у галузях 

 

▪ Датчики транспортних заторів ▪ Сонячні панелі 

▪ Моніторинг води та стічних вод ▪ Смарт логістика/фрахт 

▪ Програми для паркування та паркомати ▪ Комунікація з автопарком 

▪ Системи інспектування міст ▪ Дрони 

▪ Безпілотні автомобілі ▪ Камери відеоспостереження 

▪ Датчики управління відходами ▪ Мініатюрні портатівні пристрої виявлення 

▪ Енергетичний моніторинг ▪ Широкосмугова інфраструктура 

▪ Виявлення пожежі ▪ Освітлення 
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Система електронного продажу квитків повинна бути впроваджена в Україні таким чином, щоб вона могла бути в майбутньому 
модернізована та інтегрована в інші платформи, а також гарантувала  б сумісність. 

ПРИНЦИП NO 4: БЕЗПЕКА 

Система автоматичного збору тарифів є надзвичайно вразливою, оскільки її використовують особливо великі групи людей. 
Зловмисне ураження може спричинити значні економічні втрати. Кібербезпека та вбудовані гарантії забезпечують плавну 
безперервність дії навіть під злоякісним тиском.   

ПРИНЦИП NO 5: СТІЙКІСТЬ  

Індивідуальні потреби в мобільності повинні адекватно поєднуватися з енергозбереженням та політикою мінімального впливу на 
навколишнє середовище (включаючи питання захисту клімату). Однак стійкість полягає не лише у впливі на навколишнє 
середовище. Це також стосується ефективної, економічно виправданої дії, яка реагує на зміну потреб громадян. 
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3. ПРИМІТКИ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СТРУКТУРИ ОПЛАТИ 

Незалежно від структури тарифної плати та схеми оплати, для пасажира найважливішою буде зручність у користуванні системою. 

У цьому відношенні гармонізація, спрощення та інтеграція тарифів та квитків на проїзд сприятиме використанню громадського 
транспорту. Інтегрована система продажу квитків — це така система, в якій немає різниці у ціні, якщо пасажиру потрібно 
свикористатися більше, аніж одним транспортним засобом для завершення своєї подорожі. Інтеграція тарифу дає стимул 
користуватися громадським транспортом, оскільки він набагато простіший у використанні та більш доступний для подорожуючих. 
Нові технології (електронний квиток) можуть стати чудовою допомогою в реалізації складної тарифної структури та інтеграції 
тарифу, одночасно полегшуючи використання системи. 

У принципі, рівень тарифів повинен бути таким, щоб загальний дохід, отриманий від громадського транспорту, був достатнім для 
покриття повної вартості надання послуг та отримання розумного прибутку. Цей принцип працюватиме, якщо громадський 
транспорт експлуатуватиметься як цілком комерційна служба. Але це не так у більшості міст / регіонів, де громадський транспорт з 
ініціативи влади використовується для досягнення соціальних цілей. Отже, цінова політика громадського транспорту повинна 
знайти правильний баланс між кількома (іноді суперечливими) цілями. 

Реалізація комплексної системи електронних квитків є безпрограшним варіантом для всіх трьох зацікавлених сторін, що беруть 
участь у громадському транспорті — пасажирів, операторів та муніципалітету/органу влади. 
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ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ 

ВИГОДА 

ОРГАНИ ВЛАДИ ▪ Збільшення кількості громадян, які користуються громадським транспортом 

▪ Встановлення низьких цін та простих тарифів 

▪ Балансування витрат та заохочення соціальної інтеграції 

▪ Мінімізація державних субсидій або фінансової компенсації 

▪ Створення безперешкодних поїздок у мережах громадського транспорту 

▪ Уніфікація квитків 

▪ Джерело нових маркетингових даних 

ОПЕРАТОР ▪ Покриття витрат та максимізація прибутку; покращення руху коштів 

▪ Створення привабливої системи громадського транспорту 

▪ Зниження вартості продажу квитків та зменшення кількості випадків шахрайства 

▪ Скорочення часу посадки 

ПАСАЖИР ▪ Зниження транспортної вартості 

▪ Подорож у "хороших" умовах 

▪ Простіші способи поповнення або поновлення проїзних документів 

 

 
Таким чином, найбільшим викликом для політики ціноутворення є визначення структури тарифів, яка узгоджує потреби користувача 
з доступною громадською службою та комерційними інтересами операторів, одночасно дотримуючись соціальних цілей влади. 

Навіть якщо користувач не бере участі у процесі прийняття рішень, він/вона впливає на нього опосередковано, оскільки рівні тарифу 
враховують доступність для користувача. Високий рівень тарифів буде сприйматися як антисоціальний і зменшить використання 
громадського транспорту, якщо лише таких підхід не є частиною цільової маркетингової політики, спрямованої на людей із високим 
рівнем доходу. 
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4. ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕКОСИСТЕМИ У СВІТІ 
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ГОНКОНГ (1997) СИНГАПУР (2002) ЛОНДОН (2003) 

Система була запущена після трьох років 
випробувань 1 вересня 1997 року. Три мільйони 
карток були випущені протягом перших трьох 
місяців запуску системи. Швидкий успіх схеми був 
зумовлений тим, що оператори місцевого 
транспорту вимагали, щоб усі власники 
універсальних квитків замінили свої квитки 
картками Octopus протягом трьох місяців, інакше 
їхні квитки стали б застарілими, що заохотило 
пасажирів швидко перейти на картки.  

Сингапурський EzLink керував спільним 
підприємством двох транспортних компаній: 
приватного автобусного і мультимодального 
оператора транзитного наземного транспорту 
Сингапуру. Частиною послуги є фінансовий кліринг 
та управління клієнтами та картками. Система також 
може обробляти субсидовані тарифи в соціальних 
цілях. 

Лондонська OysterCard є однією з історій успіху у 
всьому світі щодо впровадження інтелектуальних 
карткових систем у громадському транспорті. 
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ПАРИЖ (2005) САН - ДІЄГО (2010) ХЕЛЬСІНКІ(2010) 

Паризьке Navigo — це повністю інтегрована картка, 
що приймається усіма міськими та регіональними 
компаніями громадського транспорту, якими керує 
Адміністрація громадського транспорту Іль-де-
Франс. Роботодавці можуть безпосередньо 
поповнювати сезонні квитки громадського 
транспорту. 

Картка Compass є формою електронного продажу 
квитків на послуги громадського транспорту в окрузі 
Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Вона управляється 
асоціацією урядів Сан-Дієго (SANDAG) і діє для 
багатьох туристичних систем у окрузі Сан-Дієго, 
включаючи автобуси, тролейбуси, каботажні судна. 
Системи карток та збору тарифу виробляються 
компанією Cubic Transportation Systems, а SANDAG 
керує інформаційним центром Compass (CCC) —  
центральним контактним центром для всіх агентств. 

Хельсінська туристична картка (фін. Matkakortti) 
використовується в Хельсінському метрополітені з 
2002 року. Ця ж карта використовується у всіх видах 
транспорту — автобусах, приміських поїздах, 
трамваях, метрополітені та в порту Суоменлінна. 
Було видано понад мільйон карт. Щодня близько 
мільйона пасажирів пересуваються громадським 
транспортом. YTV розпочав проект, спрямований на 
перетворення системи Travel Card в систему 
майбутнього покоління до 2014 року. Проект був 
реалізований у два етапи. На першому етапі 
протягом 2009-2011 рр. було оновлено обмін на 
картки відповідно до стандарту ISO. Протягом 2017 
р. будуть реорганізовані інші частини системи, і до 
неї буде прив'язана інформаційна система 
реального часу. 
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ВІДЕНЬ (2016) БУДАПЕШТ (СТАДІЯ ТЕСТУВАННЯ 2017) 



KJ IFS ◼ СИСТЕМА Е-КВИТОК В УКРАЇНІ 

34 

Віденський Wegfinder — це цифровий 
мультимодальний мобільний варіант, який 
забезпечує широкодоступну програму для всіх 
транспортних засобів. Wegfinder заохочує 
мультимодальність, поєднуючи автомобіль, 
громадський транспорт та велосипед. Існує 
також вбудована програма купівлі квитків. 

Структура квитків на громадську транспортну мережу 
Будапешта перебуває у стані капітального ремонту, а 
Центр для Будапештського транспорту (BKK) увійшов у 
вступний період для впровадження системи RIGO — 
електронної системи квитків, котра 
реалізовуватиметься у декілька етапів до початку 2018 
року. Під час першої стадії тестування, співробітники 
BKK почнуть використовувати тестову версію смарт-
карток, які будуть введені на більш пізній стадії. 

Минулого року на одній із станцій метро для 
тестування були встановлені ввиткові гейти. Офіційний 
етап випробувань розпочався кілька тижнів тому, 
використовуючи електронні смарт-картки, щоб 
допомогти фахівцям точно налаштувати елементи 
програмного забезпечення та виробничі лінії нової 
системи, що називається RIGO ("дрізд" угорською 
мовою), але також це абревіатура від «гнучкого, 
інтегрованого, економічного та розумного»). Компанія 
також наполегливо працює над розробкою 
центральних апаратних та програмних систем, каналів 
передачі даних та систем транзакцій. 
Поетапне скасування традиційних паперових квитків та 
пропусків почнеться поступово після запуску 
електронної карткової системи, і BKK почне 
розраховувати виключно на центральну електронну 
систему обліку RIGO. 

Квитки та перепустки будуть замінені на смарт-картки 
із зображенням власника, випущені після реєстрації 
на новій платформі RIGO. Система виглядатиме так 
само, як у банку, з усіма картками, станціями та 
транспортними засобами, підключеними до 
центрального блоку управління. 
На додаток до більш сучасного способу продажу 
квитків система матиме ряд додаткових переваг, таких 
як щоденне обмеження вартості проїзду, розрахунок 
найдешевшого можливого тарифу та співпраця з 
відповідними системами, такими як приміські 
транспортні лінії. Коли нова платформа буде повністю 
функціональна, пасажири зможуть придбати квитки, 
дійсні певний час, та "трансферні" квитки. 
Що стосується інфраструктури, то  BKK встановить 
близько 800 автоматичних квиткових гейтів на всіх 
зупинках метро та багатьох центральних приміських 
залізничних вокзалах. Інспектори квитків будуть 
оснащені більш ніж 600 новими мобільними 
пристроями, призначеними для перевірки карт у 
простіший, швидший та — напевно — менш 
конфліктний спосіб. Крім того, для додаткової 
зручності BKK встановить більше 10 000 автоматів для 
продажу квитків на приблизно 2500 транспортних 
засобах (включаючи автобуси та тролейбуси, а також 
трамваї) та ще 450 на повністю відкритих приміських 
залізничних вокзалах. 
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ТОКІО (2002) 

Японська "Suica" означає "Super Urban Intelligent 
CArd". Це попередньо оплачена картка 
електронних грошей для переміщення та 
шопінгу. Більше не потрібно купувати квиток у 
торговельному автоматі, просто торкніться 
своєю Suica до гейту і вартість проїзду 
автоматично вираховується з вашої Suica. Suica 
може використовуватися не тільки для східних 
поїздів JR, але також для метро та автобусів. 

Suica може використовуватися і в інших 
транспортних системах, але не може бути 
використана для безперервного переміщення 
між районами. Suica можна використовувати 
для оплати електронними грішми6 щоб купити 
безалкогольні напої та каву у торгових 
автоматах і в поїзді, та навіть для того, щоб 
купити газету у кіоску. Suica робить переміщення 
по Японії більш приємним. 
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ЕСТОНСЬКА ID КАРТКА 

Великі міста Естонії дозволяють жителям 
купувати "віртуальні" квитки на транспорт, 
пов'язані з їх посвідченнями. 

Квитки на певний період можна придбати у 
громадських кіосках. 

Клієнти мають можливість отрімати повідомлення на 
електронну пошту або SMS, коли термін дії квитка 
закінчується, або налаштувати автоматичне 
поновлення. 

Щоб використовувати віртуальний квиток, у 
громадському транспорті клієнти повинні мати 
посвідчення особи. 

Під час звичайної перевірки квитка користувачам 
пропонують показати свою картку — посвідчення 
особи, яку потім вставляють в унікальний пристрій. 

Інформація про квиток зберігається у центральній базі 
даних, а не на ідентифікаційній картці. Таким чином, 
щоб замовити квиток, не потрібно мати зчитувач ID-
картки. 

 

 

НІДЕРЛАНДИ 

Національний масштаб: 

▪ 13 мільйонів пасажирів, котрі здійснюють 
1,4 мільярда поїздок на рік 

▪ Передбачено 4-5 мільйонів транзакцій на 
день 

▪ Кліринг та розрахунки складають приблизно 
2 млрд. євро на рік 

Перша в світі загальнонаціональна інтегрована 
схема електронних квитків, яка використовує 
безконтактну смарт-картку як єдину форму оплати. 

Всі модальності — автобус, трамвай, поїзд, метро та 
пором (15-20 операторів). 

Має за основу Гонконгську систему "Octopus" та 
використовує відкриту архітектуру. 
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5. ОСТАННІ НАЯВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Електронні технології продажу квитків класифікуються відповідно до того, як вони використовуються для оплати. Чим ближче 
картка до платіжної системи, тим надійнішою є транзакція, проте тим більше обмежень для користувача. Таким чином, 
довгострокова мета полягає в тому, щоб клієнт міг платити за громадський транспорт без необхідності показувати чи 
підтверджувати будь-яку картку, спираючись на повністю автоматичні платіжні системи проїзду. 

У цьому контексті ми можемо виділити наступне 

 

ДИСТАНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ 

▪ Контактні технології в основному базуються на стандартному зв'язку між пристроями користувача (лише пам'ять або смарт-
картки) та системами доступу 

▪ Технології близької дії часто ґрунтуються на безконтактних комунікаціях за різними субстандартами, що забезпечує теоретичну 
передачу на відстані близько 10 см. 

▪ Технології "середніх дистанцій" зазвичай охоплюють передавальні відстані до 1 м. 

▪ Технологія далекої (або широкомасштабної) дії вимагає наявності акумулятора у користувацькому пристрої (карті) і поєднує в 
собі індуктивне з'єднання з передачею радіочастот. Поки перший спосіб зв'язку використовується для активації користувацького 
пристрою при вході до транспортного засобу, другий дозволяє здійснювати безконтактну передачу даних між усіма місцями в 
межах транспортного засобу та, наприклад, компонентами електронного доступу на його стелі. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  

▪ Відкриті платіжні схеми електронних квитків  можуть бути потенційно інтегрованими в існуючі банківські або кредитні картки   

▪ Інтермодальність. Електронний квиток робить плату за мультимодальні поїздки простішою для реалізації, а отримані доходи 
легше перерозподілити в різних режимах після клірингу  

▪ Інтероперабельність. Електронний квиток робить плату за поїздки на декількох видах транспорту простішими для застосування, 
а отримані доходи легше розподіляються між різними операторами після клірингу. 

▪ Інтерсервісність (електронний гаманець). Електронний квиток дозволяє використовувати смарт-картки громадського 
транспорту для оплати додаткових послуг, пов’язаних із громадським транспортом (наприклад, плата за паркування або 
роздрібна покупка) 

▪ Паркування та оплата за використання дороги. Інтеграція електронної плати за користування дорогами або паркування з 
електронним управлінням тарифами дозволяє подорожуючим платити за громадський транспорт та використання приватних 
автомобілів тією самою карткою. 
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▪ Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Електронний квиток є потужним маркетинговим інструментом, оскільки він 
дає змогу збирати детальні дані про поведінку мобільності клієнтів, що допомагає розробляти цільові продукти. 

▪ Моніторинг та планування мережі  

▪ Дані, зібрані при продажі квитків, дозволять покращити знання про посадку на автобуси, включаючи місцеположення та час, а 
отже, будуть корисними у плануванні пропускної спроможності автобусів та розкладу руху у відповідності до реального 
користування маршрутом. 

ВИМОГИ ДО AFC СИСТЕМ 

ШВИДКІСТЬ ТРАНЗАКЦІЇ Впливає на пропускну здатність, а отже, і  пропускну здатність зупинки та час 
посадки 

ЗБІР ДАНИХ Потрібно вимагати відшкодування пільгових субсидій на проїзд та планування 
потужностей 

ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ ВСІХ 

ПАСАЖИРІВ 

Громадський транспорт повинен бути доступним для всіх 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ Це одна з основних причин впровадження безконтактних технологій 

ОПЛАТА ЗА ПРОЇЗД Це дуже важливо для операторів, оскільки пасажирські тарифи допомагають 
покривати експлуатаційні витрати 

ЗМІНА МОДАЛЬНОСТІ Як правило, це завдання держави заохочувати людей змінювати автомобілі на 
громадський транспорт 

БЕЗПЕКА Зазвичай встановлюється мінімальний рівень, достатній для захисту збору оплати 
за проїзд (тарифів). 
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МІНІМАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ (ЗАКРИТОГО ЦИКЛУ) ЗБОРУ ТАРИФУ 
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Центральна система ● центральний кліринг 

● центральне управління картками 

● занесення до чорного списку 

● інтермодальні поїздки 

● кліринг 

● запуск та персоналізація 

Центральна система 
транспортного оператора 

● облік готівки від продажів 

● збір та зберігання інформації 

● обробка інформації 

● звітування 

● менеджмент конфігурацій 

● транспортна мережа 

● тарифи 

● пропозиції товарів 

● облік споживачів 

● менеджмент пристроїв 

Комп’ютер на станції / 
депо 

● зберігання та відправка інформації 

Пристрої ● підтримка продажу, поповнення, доступу, реєстрації та перевірки системи 

Визначники  ● смарт-картки, мобільні пристрої тощо 

● персоналізовані субсидії 

● персоналізовані картки з безкоштовними поїздками 
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ПОРІВНЯННЯ КІЛЬКОХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ 
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Технологія Опис Швид
кість 

Можливіс
ть 
підробки 

Підтримка 
квитків на 
проміжок часу 

Інтероперабел
ьність 

Дозволяє 
гнучку 
стратегію 
тарифу 

Декілька 
каналів 
продажу 

Інвестиції та 
експлуатаційні 
витрати 

Швидкість 
впровадження 

Готівка Пасажир платитиме 
водієві при вході 

        

Жетон Металевий жетон лише 
для проїзду у транспорті. 
Пасажир платить при вході 

        

Паперовий 
квиток 

пасажирові видається 
паперовий квиток 

        

Магнітна 
стрічка 

Інформація про подорож 
записується на магнітній 
стрічці на зворотньому 
боці квитка (схоже на 
банківську картку) 

        

Смарт-картка 
для поїздок 

Чип пам’яті у 
безконтактній пластиковій 
картці зберігає інформацію 
про подорожі. Підносячи 
картку до рідера, пасажир 
може заходити у 
транспорт 
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2D штрихкод 2D штрихкод може бути 
роздрукований пасажиром 
перед поїздкою або може 
зберігатися на мобільному 
пристрої (як авіаквиток) 

        

Безконтактна 
платіжна 
картка 

Банківська картка 
використовується для 
оплати поїздок у 
транспортній системі 

        

Мобільний 
пристрій 

Мобільний пристрій може 
використовуватися для 
показу квитка або 2D 
штрихкоду 

        

Ідентифікацій
не 
посвідчення 

Пасажир посвідчує 
особистість через 
безконтактну банківську 
картку, ID картку тощо 

        

Зв’язок на 
невеликих 
відстанях 

Дозволяє мобільному 
телефону передавати дані 
на зразок транспортної або 
банківської карток 

        

Біометрика Зовсім новий підхід у 
транспортній сфері. 
Біометричні дані 
використовуються для 
поїздок 
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6. КОНЦЕПТ "ONE MOBILE" - ЕКОСИСТЕМА СМАРТФОНІВ 

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ 

▪ Урбанізація та зростання транспортного потоку 
» Підвищення мобільності у міських районах та між ними 
» Підвищення ролі приміських залізниць і доріг 

▪ Зростання важливості громадського транспорту 
» Класичний розподіл між індивідуальними транспортними засобами та громадським транспортом: нові 

постачальники створюються за допомогою альтернативних моделей мобільності 
» Обмеження для автомобілів (збори за паркування та ін.) 

МОБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ 

▪ Зміна поведінки користувачів 
» Статусність автомобіля знижується, індивідуальне використання автомобіля молодими людьми зменшується 
» Смартфони стають новим символом статусу для молодого покоління 

 

▪ Параметри задаються великими та відкритими даними 
» ІТ генерує та вимагає абсолютно нової якості даних 
» IT грамотність стає важливою компетенцією 

КОНКУРЕНЦІЯ 

▪ Новий провайдер на ринку мобільності 
» На ринок потрапляють нові постачальники мобільності (наприклад, спільне використання автомобіля) 
» Незалежні інтегратори для мобільності стають важливими 

▪ Тендеринг державних послуг  
» Частини основного бізнесу знаходяться у конкуренції 
» Наглядачі за послугами громадського транспорту (країни, союзи тощо) візьмуть на себе більше підприємницьких 

обов'язків 
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НА ШЛЯХУ ДО МОБІЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ 
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ТРИ НЕЗАЛЕЖНІ РІВНІ ФОРМУЮТЬ ПЕРШОСТРУКТУРУ iMOBILITY 
 

 
Клієнти зосереджують свою увагу на міжміських та мультимодальних поїздках 
Компанії з великим автопарком 
 
 
Продаж послуг інтермодальної мобільності (виключно онлайн / на мобільних 
платформах) 
Розробка привабливих програм для інтермодальної мобільності 
Для обговорення: доступ до платформи мобільності 
 

 

 

Розробка та функціонування платформи мобільності разом із зацікавленими 
сторонами 

 

 

 
Інтеграція платіжних систем для всіх засобів мобільності 
Наступний крок: інтеграція додаткових послуг 
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7. ПОВ'ЯЗАНІ КАРТКОВІ ПЛАТФОРМИ 

Пов’язані карти є мостом між звичайними квитками та One Mobile Concept. Перехід від звичайних, паперових квитків до 
цифрових, мобілізованих квитків не такий легкий. Поведінка клієнтів змінюється повільно, але пов’язана картка може 
забезпечити гарне рішення для переходу. Пов'язані картки слугують  з одного боку квитками, а з іншого боку — забезпечують 
зручні методи роботи. Клієнти можуть зареєструвати свій пристрій на базі смарт-карток у додатку для смартфонів, і 
використовувати додаток для придбання нових квитків на карту, відстеження їх квиткового кошика / балансу або відстеження їх 
використання. Картки можуть мати відкритий або замкнений цикл. 

Картки з відкритим циклом переважно означають відкриті доступні банківські картки (кредитні, дебетові або передоплачені). 
Перевага цих карт у тому, що вони широко доступні, клієнтові не потрібно попередньо завантажувати гроші на них для 
транспортування; період формування звички до викоистання коротший, оскільки клієнти вже знайомі з їхніми банківськими 
картками. Недоліком цих карт є їх вартість та той факт, що вони вимагають онлайнових точок продажу (POS та контролерів). 

Картки замкненого циклу можуть видаватися транспортною компанією лише для цієї мети, але вони також можуть бути й 
універсальними картами. Клієнти повинні попередньо поповнювати ці картки, але також можливе й автоматичне попереднє 
поповнення або післяплата. Залежно від реалізованого рішення, картки замкненого циклу також можуть працювати в так званих 
напів-онлайнових середовищах, а це означає, що рідерам не потрібно постійно знаходитись в мережі, достатньо, щоб вони 
регулярно синхронізували транзакції з центральною базою даних. Перевага карт із замкненим циклом — менша вартість 
транзакції та можливість працювати з автономними рідерами, тоді як недоліком є зусилля з розподілу та адміністрування та 
більш тривалий термін прийому, тоді як клієнтам також слід звикнути до використання та попереднього поповнення карток. 

1. NFC З ЗАМКНЕНИМ ЦИКЛОМ 

ВЛАСТИВОСТІ NFC ІЗ ЗАМКНЕНИМ ЦИКЛОМ 

▪ Емітентом картки та покупцем є одна особа 

▪ POS-термінали повинні запустити додаток для прийому закритих циклів NFC-карток 

▪ Тільки контрактні продавці з відповідними терміналами або мобільними пристроями можуть приймати закриті картки NFC 
(незалежно від того, чи є ця карта фізичною або віртуальною, тобто представлена через мобільний пристрій) 

НАМАГАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ 

Банк повинен інтегруватися з постачальником, який також має наглядати за програмним забезпеченням / терміналами для 
мобільних програм і точками продажу (POS). 
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ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

▪ Банк визначає правила 

▪ Відсутність плати за користування карткою 

▪ Виняткові маркетингові можливості 

▪ Швидкий запуск 

▪ Немає сумісності (клієнти можуть використовувати їх 
картки замкненого циклу тільки у контрактних 
продавців) 

▪ Доступно лише для клієнтів банку 

▪ Запуск програми POS вимагає певного контролю над 
POS-терміналами 

 

 

ВИПУСК ТА ПЛАТЕЖІ З NFC ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ 

 

 

КРОКИ 

1. Банк видає користувачеві віртуальну карту NFC 
замкненого циклу, пов'язану з певною обліковою 
системою, керованою банком. 

2. Користувач представляє віртуальну картку через HCE на 
POS-терміналі, що підтримує NFC та  запускає додаток 
для прийому карток із замкненим циклом. 

3. Банк виступає як еквайр, щоб узгодити транзакцію з 
пристрою POS та здійснювати розрахунки з продавцем. 

 

2. NFC ВІДКРИТОГО ЦИКЛУ 

▪ Емітент картки та еквайер можуть бути різними юридичними особами 

▪ POS термінали повинні бути PayPass і / або PayWave сумісні 
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▪ Будь-який продавець, що має відповідні термінали або мобільні пристрої, може приймати картки NFC (незалежно від того, 
чи є ця карта фізичною або віртуальною, тобто представлено через мобільний пристрій), а транзакції обробляються так 
само, як звичайні операції з картками 

▪ Обмежений доступ до даних та статистики використання 

НАМАГАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ 

▪ Банк повинен інтегруватися в службу токенізації карткової схеми як емітент 

▪ Провайдер має інтегруватися в службу токенізації карткової схеми і запросити токени 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

▪ Висока інтероперабельність (клієнти можуть 
використовувати свої токеновані картки у будь-якого 
продавця, який має відповідний термінал або інший 
пристрій) 

▪ Немає необхідності в прямому маркетингу для запуску 

▪ Правила визначаються схемами карт 

▪ Банк повинен оплачувати комісію за карткові схеми 

▪ Немає реальної транзакції на використання (де-
токенування повинно здійснюватися за допомогою 
служб токенізації карткових схем) 

▪ Повільний процес запуску, а також процес сертифікації 
карткової системи 

▪  
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ПАСАЖИРАМИ  

 

 
Транспорт — це соціальна служба; тому для тих, у кого немає смартфона, потрібно буде шукати якесь рішення. 
Найкращі на сьогоднішній день рішення — пов’язані картки і застосування мобільних додатків для смартфонів, але є багато 
споживачів, які з різних причин не використовуватимуть ці види послуг. Для клієнтів, які не хочуть використовувати новітні технології 
транспорту та інтегровані безконтактні картки, на деякий час залишаться доступними квитки в один бік. 
Більш досвідчений клієнт буде користуватися всіма перевагами нових технологій, як-от контекстне планування маршрутів, де 
мобільний додаток та служба зворотного зв'язку використовують штучний інтелект, щоб забезпечити найбільш відповідні та зручні 
пропозиції маршрутів для клієнтів, клієнти ж можуть приймати рішення з урахуванням  різноманітних переваг, таких як вартість, час 
поїздки, викиди вуглецю і т. д. 
Мобільний додаток може допомогти клієнтам придбати квитки, перепустки та інші цифрові дозволи для подорожей найбільш 
зручним і швидшим способом. Звичайно, мобільні пристрої та програми можуть допомогти клієнту не лише у придбанні квитків, але 
й зберіганні квитків, керуванні ними та їх демонстрації. Мобільні квитки можуть бути представлені через візуальні сигнали 
(наприклад, QR-код, motionQR та ін.) або радіосигнали (наприклад, NFC-емуляція карток, тег NFC або Bluetooth з низьким 
енергоспоживанням). 
Комбінація цих інноваційних рішень може стати надзвичайним способом пересування для подорожуючих у 21 столітті. 
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ДОДАТОК I. 
 
ПРИНЦИПИ БЕЗКОНТАКТНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 

БЕЗКОНТАКТНИЙ ЗВ’ЯЗОк 

▪ Бездротовість 

▪ Карта контактує з електромагнітним полем терміналу 

КОРОТКИЙ ДІАПАЗОН ДІЇ 

▪ Картка повинна бути <5 см від терміналу 

▪ Картка може бути всередині гаманця або кишені 

ШВИДКІСТЬ 

▪ Використовує сучасні стандарти - ISO 14443 

▪ Переміщує дані в та з картки набагато швидше, ніж контактні картки 

СМАРТ-КАРТКА 

БЕЗКОНТАКТНІ КОМУНІКАЦІЇ 

▪ Бездротовість 

▪ Карта контактує з електромагнітним полем терміналу 

КОРОТКИЙ ДІАПАЗОН ДІЇ 

▪ Картка повинна бути <5 см від терміналу 

▪ Картка може бути всередині гаманця або кишені 

ШВИДКІСТЬ 

▪ Використовує сучасні стандарти - ISO 14443 

▪ Переміщує дані в та з картки набагато швидше, ніж контактні картки 
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ВПРОВАДЖЕННЯ  

▪ Технології, що використовуються на картах Oyster & EMV 

▪ Переважна більшість платіжних систем  у світі використовує безконтактні смарт-
карти 

ЗВ'ЯЗОК НА НЕВЕЛИКИХ ВІДСТАНЯХ (NFC) 

NFC пристрої поділяють базову технологію з мітками RFID, безконтактними платіжними картками та індукційними з'єднаннями. За 
словами Форуму NFC, "слабко пов'язані індуктивні схеми діляться потужністю та даними на відстані декількох сантиметрів". 

NFC може працювати в трьох режимах: 

▪ Режим зчитування/запису: рідер може збирати інформацію та писати на чип смарт-карти 

▪ Режим однорангової мережі: два пристрої NFC можуть обмінюватися даними між собою. 

▪ Режим емуляції картки: пристрій NFC видається рідерові безконтактною платіжною карткою або безконтактною 
транспортною карткою. 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

NFC працює з більшістю безконтактних смарт-карток і ридерів, що дозволяє легко інтегруватися в платіжні системи громадського 
транзиту у містах, які вже використовують смарт-картку. 

ЕМУЛЯЦІЯ КАРТОК (HCE) 

NFC зіткнувся з проблемами адаптації через відсутність інфраструктури (терміналів) та підходу "Безпечний елемент" (Secure 
element), що не дозволяє організаціям  брати участь у мобільних платежах, блокуючи їх через високі капітальні витрати та складні 
партнерські стосунки. 

З виходом на архітектуру HCE в Android 4.4 компанія Google висловила думку про те, що NFC — це технологія, яка повинна бути 
використана будь-якою організацією для отримання переваг. За допомогою HCE будь-яка програма на пристрої Android 4.4 може 
емулювати смарт-картку NFC, дозволяючи користувачам натискати, щоб ініціювати транзакції із програмами за їх вибором. 

Програми також можуть використовувати новий режим читання, який дозволяє їм працювати рідерами для карт HCE та інших 
транзакцій на основі NFC. 

Емуляція приймаючої картки — це можливість передачі інформації про зв'язок між терміналом, налаштованим для обміну радіо-
інформацією NFC з картою NFC та додатком мобільного пристрою, налаштованим на те, щоб діяти або симулювати функціональні 
відповіді карти NFC. HCE вимагає, щоб протокол NFC був направлений до основної операційної системи мобільного пристрою, а не 
на локальний апаратний чіп “Безпечний елемент” (Secure element), налаштований реагувати лише на карту, без будь-яких інших 
функцій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ 

Apple pay; Google pay; Samsung pay 

 

 

КАРДРИДЕРИ БЕЗКОНТАКТНОЇ ОПЛАТИ  

▪ Запитує відповідь картки 

▪ Слухає відповіді картки 

▪ Якщо більш ніж одна відповідь - Зупиніть! 

▪ Якщо єдиний відгук - чудово! Продовжуйте! 

▪ Визначте тип картки 

▪ Визначте тип програми 

▪ Oyster? 

▪ ITSO? 

▪ Платіжна картка? 

▪ До 25 см? 
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ШТРИХ-КОД 

Штрих-код — це оптичне машиночитане зображення даних, що відносяться до об'єкта, до якого він прикріплений. Спочатку штрих-
коди систематично відображали дані, змінюючи ширину та інтервал паралельних ліній, і називались лінійними або одновимірними 
(1D). Пізніше вони перетворилися в прямокутники, крапки, шестикутники та інші геометричні візерунки у двох вимірах (2D). Хоча 2D-
системи використовують різні символи, вони також називаються штрих-кодами. Штрих-коди спочатку були скановані спеціальними 
оптичними сканерами —  рідерами штрих-кодів. Пізніше сканери та інтерпретаційне програмне забезпечення стали доступними на 
пристроях, включаючи настільні принтери та смартфони. 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

▪ RSP (Великобританія) випустили відкритий стандарт для квитків на поїзди, що мають штрих-коди, приймаються через франшизи 
залізничних перевезень, це дозволяє роздруковувати квитки у себе вдома або навіть показати їх на екрані мобільного телефону та 
використовувати у подорожах між операторами мережі. 

▪ LIRR в Нью-Йорку (Нью-Йорк, США) впровадили штрих-коди 

BLUETOOTH З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ (BLE) 

Bluetooth з низьким енергоспоживанням, Bluetooth LE, абоr BLE, що продається як Bluetooth Smart, — бездротова технологія для 
персональних мереж, розроблена та продана компанією Bluetooth Special Interest Group, спрямована на нові застосування в галузях 
охорони здоров'я, фітнесу, безпеки та домашніх розваг. У порівнянні з "Класичним" Bluetooth, BLE призначений для забезпечення 
значного зниження енергоспоживання та вартості при збереженні аналогічного діапазону зв'язку.  

Вперше Bluetooth LE був введений під назвою Wibree від Nokia в 2006 році. В 2010 році він був об'єднаний в основний стандарт 
Bluetooth, з прийняттям стандарту Bluetooth Core Specification Version 4.0. 

Мобільні операційні системи, включаючи iOS, Android, Windows Phone і BlackBerry, а також ОС X і Windows 8, підтримують низьке 
енергоспоживання Bluetooth. Bluetooth SIG прогнозує, що більш ніж 90 відсотків смартфонів із підтримкою Bluetooth 
підтримуватимуть стандарт низької енергії до 2018 року. 

 

ЦІЛЬОВИЙ РИНОК 

▪ Bluetooth SIG ідентифікує багато ринків для технологій низької енергії, зокрема секторів охорони здоров'я, спорту та фітнесу. 
Перераховані переваги включають: 

▪ Потреби низької потужності, що "місяцями або роками" працюють на батарейці 
» малий розмір і невисока вартість 

» сумісність з великою встановленою базою мобільних телефонів, планшетів та комп'ютерів 
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МОДЕЛЬ "ЧОТИРЬОХ КУТІВ" 

 


