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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Охарактеризовано власні програми запровадження інновацій в економіці Італії, Китаї, США, Франції, Швеції, Японії. 
Досліджено еволюцію концепцій розвитку промисловості: «Промисловість 1.0», «Промисловість 2.0», «Промисловість 3.0», 
«Промисловість 3.5», «Промисловість 4.0».  Визначено напрями удосконалення діяльності промислового підприємства  у 
розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів (Штучний інтелект, Технологія блокчейн, 
Інтернет речей, Покращення кібербезпеки, Машинне навчання, Технологія 5G, Віртуальна та доповнена реальність, Цифрові 
двійники, Хмарні обчислення). Подано форми колективної взаємодії між промисловими підприємствами-партнерами з метою 
ефективної реалізації бізнес-процесів всіх сфер виробничо-господарської діяльності. Визначено очікувані переваги 
застосування інноваційних технологій на вітчизняних промислових підприємствах. Зроблено висновки в контексті 
запровадження інноваційних підходів та сучасних технологій на вітчизняних промислових підприємствах. 

Ключові слова: автоматизована система управління підприємством, інноваційний розвиток підприємств, 
антикризове управління, концепція розвитку, промисловість, штучний інтелект, технології автоматизації бізнес-процесів 
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FORMATION OF EFFECTIVE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AS THE NEED 

FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 
The own programs of introduction of innovations in economy of Italy, China, the USA, France, Sweden, Japan are 

characterized. The evolution of the concepts of industrial development is studied: "Industry 1.0", "Industry 2.0", "Industry 3.0", 
"Industry 3.5", "Industry 4.0". Areas for improving the activities of industrial enterprises in terms of benefiting from improved 
automation of their business processes (Artificial Intelligence, Blockchain Technology, Internet of Things, Improving Cyber Security, 
Machine Learning, 5G Technology, Virtual and Augmented Reality, Digital Duplicates, Cloud Computing) are identified. Forms of 
collective interaction between industrial enterprises-partners for the purpose of effective realization of business processes of all 
spheres of production and economic activity are given. The expected advantages of application of innovative technologies at 
domestic industrial enterprises are determined. In the context of introduction of innovative approaches and modern technologies at 
domestic industrial enterprises it is established that the following results are the most realistic: 1) reduction of prices and 
acceleration of horizontal and vertical integration for domestic automated control systems; 2) cheaper solutions due to the use of 
cloud technologies; 3) formation and development of new niche market segments; 4) mass introduction of "smart devices" at the 
technological level, which will give impetus to the domestic market of automated process control systems; 5) will improve the 
export potential of domestic industrial enterprises; 6) will promote the development of science and education in symbiosis with 
domestic production structures. 

Key words: automated enterprise management system, innovative enterprise development, crisis management, 
development concept, industry, artificial intelligence, business process automation technologies 

 

Постановка проблеми. Cучасні глобалізаційні процеси, технологічні зміни та кризові явища 

сприяють стрімкій цифровій трансформації суспільства. При стрімких світових процесах розвитку індустрії 

Україна є частиною цього процесу та активно впроваджує новітні підходи до управління і виробництва. На 

сьогодні є шість технологічних укладів суспільства, кожний із яких передбачав використання тих чи інших 

технологій. Зокрема, перший технологічний уклад характеризувавася використанням водяних двигунів, 

виплавки чавуну і обробки заліза, будівництва каналів, другий –парового двигуна та ровитку вугільної, 

машинобудуванню, чорної металургії, третій – електротехнічного та важкого машинобудування, 

неорганічної хімії, кораблебудування, стандартизації, четвертий – синтетичних матеріалів, органічної хімії, 

атомної енергетики, кольорової металургії, автомобілебудування, п’ятий – обчислювальної техніки, 

телекомунікацій, мікро- і оптиковловоконними технологіями, шостий – штучним інтелектом, 

біотехноллогіями, нанотехнлогіями, новою медициною, робототехнікою, повномасштабною системою 

віртуальної реальності. Основний ресурс виробництва змінювався від води, вугілля, сталі, масла, 

мікропроцесорів до людської свідомості. Змінювалися й  основні інноваційні принципи підприємництва: від 

фабричного виробництво, економіки агломерацій, універсальної стандартизації та вертикальної інтеграції, 

масового виробництва , інформатизації до мережевої єдності людини та техніки. Ми погоджуємось з 

думкою про те, що Україна має якомога швидше відійти від сировинного характеру власної економіки та 

виробляти більше продукції з високим коефіцієнтом доданої вартості [0]. Проте, як свідчать показники 

Державної служби статистики України, високотехнологічні сектори економіки формували лише 5,2 % ВВП, 

а витрати на виконання наукових досліджень як частка ВПП, що визначають частку наукоємності ВВП, 

становили лише 0,47 % [0]. Через те, пошук шляхів і напрямів виходу на п’ятий та шостий технологічний 

уклад суспільства для промилсових підприємств України є завжди нагальним та важливим завданням [0]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема побудови ефективних автоматизованих систем управління 

не є новою в наукових колах. Багато аспектів було піднято вітчизняними та зарубіжними авторами. Людство 
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усвідомило необхідність впорядкування процесів управління бізнес-процесами ще на початку XX ст., однак 

тільки з появою доступної, надійної, швидкодіючої комп’ютерної техніки, засобів зв’язку та програмного 

забезпечення з’явилась можливість автоматизації систем управління на базі сучасних інформаційних 

технологій. Більшість публікацій так чи інакше відображують точку зору розробників конкретного 

програмного забезпечення, завдання яких – прямо чи опосередковано рекламувати свої програмні продукти. 

Іншою крайністю є механічне описання застосування певних програм з окремих галузевих питань. Зокрема, 

М. Ожеван, Д. Дубов розглядали філософські, культурологічні та політичні передумови формування 

конвергентного суспільства [0], група науковців визначали переваги та особливості застосування 

інноваційних технологій розвитку підприємств як «Промисловість 4.0» (Х. Кагерманн (H. Kagermann), W.-

D. Лукаш (W.-D. Lukas), У. Уолстер (W. Wahlster), М. Рассман (M. Russmann), М. Лоренц (M. Lorenz), 

П. Герберт (P. Gerbert), М. Вальднер (M. Waldner), Дж. Юстус (J. Justus), П. Енгель (P. Engel), М. Гарніш 

(M. Harnisch), Р. К. Шлапфер (R. C. Schlaepfer), М. Кох (M. Koch), П. Меркофер (P. Merkofer), Т. Бауернханс 

(T. Bauernhansl), Дж. Крюгер (J. Krüger), Г. Рейнхарт (G. Reinhart), Г. Шух (G. Schuh), К. Чжоу (K. Zhou), 

Т.Лю (T. Liu), Л. Чжоу (L. Zhou)) [0; 0; 0; 0; 0], «Промисловість 3.5» C.-Ф. Чін (C.-F. Chien), H.-K. Ван (H.-K. 

Wang), В. Фу (W. Fu) [0], Н.В. Костяник автоматизовані системи управління MRPII –ERP, які спрямовані на 

ефективне управління всіма ресурсами виробничого підприємства [0] тощо. Проте в їхніх дослідженнях 

недостатньо уваги було приділено напрямам удосконалення діяльності промислового підприємства  у 

розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів, формам колективної взаємодії 

між промисловими підприємствами-партнерами з метою ефективної реалізації бізнес-процесів всіх сфер 

виробничо-господарської діяльності та очікуваним перевагам від застосування інноваційних технологій. 

Мета статті. Дослідити формування ефективних автоматизованих систем управління задля 

створення умов для інноваційного розвитку підприємств, оцінити переваги від застосування інноваційних 

технологій, розкрити вигоди від поліпшення автоматизації бізнес-процесів.  

Основний матеріал дослідження. Найбільш відомою та вагомою концепцією розвитку економіки і 

суспільства на сьогодні є «Промисловість 4.0», яка вперше була сформульована у 2011 році на 

Ганноверській промисловій виставці [0] і прийнята на державному рівні у Німеччині як основний вектор 

розвитку індустрії на найближчі десятиліття. 

У багатьох країнах світу почали розвиватися власні програми запровадження інновацій в економіці, 

зокрема у Італії (Industria 4.0), Китаї (Made in China 2025), США (Industrial Internet/Smart 

manufacturing/Industry 4.0), Франції (L`Industrie du Futur), Швеції (Smart Industry/Produktion 2030), Японії 

(Robot Revolution Initiative Society 5.0) тощо. 

Деякі автори прогнозують після запровадження концепції «Промисловість 4.0» зменшення таких 

показників як: вартість виробництва на 10–30 %, логістичні витрати на 10–30 % та капіталовкладення в 

управління якістю на 10–20 % [0]. У свою чергу, дослідження інституту McKinsey (MGI) показали, що лише 

розвиток штучного інтелекту до 2030 років формуватиме 1,2 % світового ВПП на рік [0]. 

Дослідження еволюції концепцій розвитку промисловості протягом століть розвивалася з появою 

нових технологій, підходів щодо організації виробництва та місцем і ролі людини у цьому процесі [0; 0]: 

– «Промисловість 1.0» (1780 роки) – механізація виробництва на основі використання води і пари; 

– «Промисловість 2.0» (1870 роки) – масове виробництво, використання електрики та розподілу праці; 

– «Промисловість 3.0» (1970 роки) – початок автоматизації виробництва, впровадження 

автоматизованих систем та електроніки; 

– «Промисловість 3.5» (1980 роки) – глобалізаційні процеси призводять до здешевлення продукції; 

– «Промисловість 4.0» (теперішній час) –  кіберфізичні виробничі системи. 

Основні ідеї подальшого розвитку виробництва постійно удосконалюються і доповнюються новими 

підходами, ідеями та практичними рішеннями щодо використання сучасних технологій і наукових 

досягнень. Зокрема концепція «Промисловість 4.0» тепер ґрунтується на дев’яти результатах технічного 

прогресу: аналіз великих даних, автономні роботи, наскрізна вертикальна та горизонтальна інтеграція, 

промисловий інтернет речей, кібербезпека, хмарні технології, адитивне виробництво, доповнена реальність 

[0, 0]. Окремі дослідники уявляють принципи Промисловості на основі чотирьох «типів» інтернет: 

«інтернету речей», «інтернету послуг», «інтернету людей» та «інтернету даних» [0]. Інші вчені та аналітики 

обмежуються використанням поняття «кіберфізичної взаємодії» для прогнозування несправностей, 

самостійного налаштування та адаптування до змін [0]. 

Для з'ясування передумов та можливостей для запровадження на вітчизняних підприємствах таких 

технологій, нами вони проаналізовані та виявлено напрями удосконалення діяльності промислових 

підприємств і окреслено вигоди від використання таких технологій з огляду на підвищення ефективності 

функціонування автоматизованих систем управління підприємством (табл. 1). 

Як бачимо з таблиці 1 широке запровадження штучного інтелекту має на меті покращення процесу 

прийняття управлінських рішень з огляду на характеристики їх якості, ефективності та своєчасності, на 

основі забезпечення високої швидкості обробки даних, машинну раціональність та незалежність від психо-

фізіологічного стану особи, яка приймає рішення. 

Таблиця 1 
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Напрями удосконалення діяльності промислового підприємства 

 у розрізі отримання вигоді від поліпшення автоматизації їхніх бізнес-процесів 

Назва технології 
Напрям удосконалення діяльності 
підприємства 

Вигоди від використання 

Штучний 

інтелект 

Прийняття управлінських рішень Швидкість обробки інформації перевищує можливості людини у 

тисячі разів; раціональність та своєчасність рішень не залежатимуть 

від психо-фізіологічного стану їх ініціатора 

Технологія 

блокчейн 

Безпечне передавання будь-яких 

даних  

Використання технології унеможливить підміну та підробку будь-яких 

даних 

Інтернет речей Можливості віддаленого керування та 

автономного функціонування 
пристроїв 

Автономність (або напівавтономність) пристроїв від людини, у т.ч. без 

втручання людини у процес прийняття рішень 

Покращення 

кібербезпеки 

Захист інфраструктури підприємства Поліпшення захисту пристроїв та мережі від несанкціонованого 

втручання 

Машинне 
навчання 

Прогнозний моніторинг стану об’єктів Скорочення термінів машинного навчання від кількох місяців до 
кількох днів; виявлення дефектів та несправностей відбувається 

швидше та якісніше за людину 

Технологія 5G Підвищення швидкості бездротового 
зв’язку 

Швидкість та якість зв’язку є необхідною умовою об’єднання 
складних систем у єдину мережу. 

Віртуальна та 

доповнена 

реальність 

Розпізнавання образів Прискорення виконання операцій з обміну та отримання інформації, 

поліпшення взаємодії людей та машин 

Цифрові 

двійники  

Поєднання технологій «управління 

життєвим циклом продукту», 

«інтернету речей» та «великих даних» 

Застосування віртуальних прототипів реальних об’єктів (або процесів) 

дозволяє отримати точну інформацію щодо продуктивності системи, 

прогнозування майбутніх станів за допомогою предиктивної аналітики 
та віддалене керування об’єктом у режимі реального часу. 

Хмарні 

обчислення 

Використання потужностей 

провайдерів послуг 

Дозволяють економити на формуванні власної ІТ-інфраструктури 

підприємств на базі трьох моделей надання послуг:  інфраструктура як 
послуга (IaaS), платформа як послуга (PaaS) та програмне 

забезпечення як послуга (SaaS) 

Джерело: сформовано автором 

 

Технологія блокчейн, яка стала загальновідомою з точки зору видобування криптовалюти, має 

підвищити безпеку при передаванні даних, зокрема у розрізі підтримки фінансових транзакцій та 

верифікації ланцюжків електронних цифрових підписів. 

Підвищення кібербезпеки має унеможливити несанкціонований доступ до автономних пристроїв та 

обладнання, що унеможливить порушення процесів управління, обліку та контролю, і не перешкодить 

виконанню бізнес-процесів на підприємстві. 

Нова та удосконалена технологія безпровідного зв’язку 5G має забезпечити безперешкодний 

віддалений доступ до інформаційно-технічної структури підприємства, зокрема для географічно 

розподілених виробництв і забезпечити надійну комунікацію як всередині так і ззовні суб’єкта 

господарювання. 

Технології віртуальної та доповненої реальності мають значно підвищити рівень комунікації між 

людиною та засобами штучного інтелекту на аудіо-візуальному рівні. 

Застосування цифрових двійників дозволяє здійснювати моделювання бізнес-процесів підприємства 

на його цифровому двійнику, тим самим не виникає ризиків зашкодити усталеному функціонуванню 

реального об’єкта. Окрім того, робота з цифровим двійником забезпечує миттєве визначення показників 

продуктивності підприємства та здійснення прогнозування майбутніх станів змодельованої ситуації у 

соціально-економічній системі. 

Запровадження технологій хмарних обчислень, які за своїми властивостями і можливостями можна 

поділити на три типи – інфраструктура як послуга, програмне забезпечення як послуга та платформа як 

послуга – дозволяє підприємствам обрати найбільш вигідний та оптимальний варіант розгортання 

автоматизованої системи і заощадити кошти на формуванні власної обчислювальної інфраструктури. 

Сучасні світові тенденції розвитку економіки супроводжуються стрімким зростанням рівня 

запровадження інновацій, їх швидкості, об’єму та впливу, що має призвести до значних покращень у 

ефективності управління бізнес-процесами, продуктивності виробництва та скороченні витрат. 

Безпрецедентне зростання обсягів даних та можливостей їх використання у нових технологіях сприяє 

активізації процесів взаємодії між різними суб’єктами економічної діяльності. 

Класична архітектура обчислювальних можливостей автоматизованих систем управління 

підприємством також постійно еволюціонує за рахунок сучасних математичних методів та технічних 

інновацій. 

На теперішній час сформувалося поняття «цифрових екосистем», які поєднують підприємства, 

людей та різні об’єкти для досягнення взаємовигідних цілей за допомогою цифрових платформ. Процеси 

цифровізації призвели до перетворення класичних ланцюгів формування цінності на застосування більш 

гнучких та стійких мереж формування цінностей, які постійно формують нові продукти та послуги. 

На рисунку 1 нами наведений приклад організації «цифрових екосистем» між промисловими 
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підприємствами-партнерами у різних сферах діяльності підприємства, а також зазначені очікувані ефекти 

від функціонування такого роду взаємозв’язків. 

Як бачимо, в даному контексті важливим є розуміння того, за рахунок яких засобів, алгоритмів та 

елементів автоматизованої системи можуть досягатися дані результати, адже тоді значно легше 

обґрунтувати інвестиції в ІТ та аргументувати можливість досягнення поставлених цілей.  

Зниження рівня запасів безумовно може бути досягнуте використанням оптимізаційного алгоритму, 

що дозволить оперативно відстежувати рівень запасів та формувати модель управління ними. Під час 

впровадження автоматизованої системи, власне, на етапі її запуску та тестової експлуатації, такий результат 

можна отримати при здійсненні інвентаризації запасів та визначенні зв’язку між їх поточним рівнем та 

виробничими програмами. 

Зниження виробничого браку може бут досягнуто застосуванням методів контролю технологічних 

процесів з метою підвищення якості продукції, а тому дуже важливо визначати обов'язковий етап для 

здійснення контролю якості, без виконання якого автоматизована система має блокувати подальше 

виконання бізнес-процесу. 

Науково-
дослідні 

дослідження та 
розробки

Закупівлі

Виробництво

Маркетинг та 
продажі

Дослідження 
ринку

Обмін інформацією, колективна 
розробка або координація дії, 
проєктування та застосування 

спільних елементів інфраструктури

Колективне виробництво і 
транспортування, автоматизація 

складів

Обмін складовими та вільними 
потужностями, проєктування та 
застосування спільних елементів 

інфраструктури

Обмін клієнтськими базами, спільні 
зусилля щодо дистрибуції та 

обслуговування клієнтів, спільні 
рекламні та маркетингові заходи 

тощо 

Обмін інформацією та результатами, 
спільне дослідження ринку, 

створення спільних дослідницьких 
підрозділів, інформаційних систем та 

інструментів моніторингу ринку

Економія часу та ресурсів, посилення 
позицій на ринку, спонукання до 

креативності, покращення використання 
потужностей та доступу до ресурсів

Використання переваг крупних 
споживачів; часові, цінові та якісні 

переваги товару

Часові, цінові та якісні переваги товару, 
використання ефектів масштабованості, 

розподіл ризиків, покращення 
використання потужностей

Покращення доступу до нових ресурсів, 
зниження ризикового навантаження, 

економія ресурсів у конкурентній 
боротьбі, розширення спектру клієнтів 

за рахунок інтеграції додаткових послуг

Доступ до нових ресурсів, уникнення 
паралельних досліджень, підвищення 

інноваційного потенціалу через 
поєднання продуктів та/або послуг

Сфера 
діяльності 

підприємства

Форма взаємодії між іншими 
суб’єктами економічної діяльності

Очікувані ефекти

 
Рис. 1. Форми колективної взаємодії між промисловими підприємствами-партнерами з метою ефективної реалізації бізнес-

процесів всіх сфер виробничо-господарської діяльності 

Джерело: сформовано автором 

 

Збільшення обсягу продажів можна досягти з поліпшенням якісних та функціональних 

характеристик продукту, покращанням якості обслуговування клієнтів, яких можна досягти за рахунок, яке 

досягається автоматизації прийому замовлень, точного розрахунку термінів доставки та контролю 

розрахунків. 

Зниження транспортно-заготівельних витрат можливо досягти за допомогою засобів автоматизованої 

системи для побудови і аналізу різних логістичних ланцюгів та вибором оптимальних варіантів. 

Зменшення виробничих затрат через поліпшення прогнозування попиту і оптимізацію використання 

виробничих потужностей можна досягти застосуванням наявних у системі алгоритмів прогнозування та 

основі ретроспективної інформації. 

Скорочення виробничого циклу розробки нової продукції можна досягти у результаті застосування 

засобів моделювання на основі технологічних даних, або потужних автоматизованих систем управління 

життєвим циклом продукції. 

Зменшення витрат на адміністративно-управлінський персонал має відбуватися завдяки 

автоматизації процесів підготовки звітності, а також потужному аналітичному інструментарію. 

Збільшення оборотності коштів відбувається завдяки наявності в автоматизованій системі 

інструментів для прогнозування їх руху, що дозволяє оперативно відстежувати дефіцит (або надлишок) 

грошових ресурсів. 

Окрім кількісних показників варто відстежувати також якісні ефекти від впровадження системи, які 

можуть проявлятися через зростання інвестиційної привабливості підприємства, підвищення організаційної 

дисципліни, формування єдиного інформаційного середовища, розширення його гнучкості і 

масштабованості тощо. 

Здійснені нами аналіз перспектив застосування сучасних технологій в контексті забезпечення 

принципів Промисловості 4.0, дозволив виявити тенденції інноваційного розвитку управління бізнес-

процесами та виокремити певні переваги, які може отримати автоматизована система управління 
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підприємством та підприємство в цілому (рис. 2). 

Людино-машинна співпраця, віддалений 
моніторинг та контроль, цифрове управління 
ефективністю, автоматизація інформаційної 

діяльності

Цифрове управління якістю, розширений 
контроль процесів, статистичний контроль 

процесів

Прогнозування вартості та попиту на основі 
аналізу інформації, швидкі дослідження та 

моделювання, паралельна розробка, співпраця зі 
споживачами

Створення баз даних про суб’єктів 
взаємовідносин, інтелектуальний пошук даних, 
формування цифрових профілів, дослідження 
навколишнього середовища взаємодії з ним та 

формування профілів поведінки

Управління трудовими 
ресурсами

Управління запасами 
та постачанням

Управління якістю на 
рівні бізнес-процесів

Дослідження потреб 
споживачів, 
проведення 

маркетингових заходів, 
здійснення продажів

Формування профілів 
споживачів, 

постачальників, 
партнерів та 
конкурентів

Машинна гнучкість, віддалений моніторинг та 
контроль, прогнозне обслуговування, засоби 

віртуальної реальності, інтелектуальне 
споживання енергоресурсів, промисловий 

інтернет речей, оптимізація в реальному часі

Управління розробкою, 
виробництвом та 

утилізацією

Управління розмірами партій, оптимізація 
логістичних ланцюгів в реальному часі, 3D-друк

Кіберфізична система

Інтернет речей

Інтернет послуг

Розумне підприємство

Модуль управління 
персоналом

Модуль управління 
логістикою

Модуль управління 
маркетингом і продажами

Модуль управління 
зв’язками з клієнтами та 

споживачами

Модуль управління 
якістю

Модуль управління 
життєвим циклом 

продукту

Прогнозне обслуговування, віддалене 
обслуговування, самообслуговування за 

віртуальними підказками

Управління сервісним 
обслуговуванням та 

ремонтом

Модуль управління 
сервісним 

обслуговуванням
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Додаткові модулі

– мобільні пристрої;
– технології визначення місцезнаходження;
– удосконалені інтерфейси взаємодії між 

людиною та комп’ютером;
– автентифікація та виявлення шахрайських дій;
– адитивне виробництво (3D-друк);
– інтелектуальні датчики;
– аналіз великих масивів даних та покращені 

алгоритми;
– багаторівнева взаємодія з клієнтом та 

персоніфікація;
– доповнена реальність та мобільні ґаджети;
– хмарні технології;
– взаємодія машин з машинами;
–  автономні роботи

– взаємодія;
– віртуалізація;
– децентралізація;
– функціонування

в реальному часі;
– модульність;
– предиктивне 

обслуговування
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Державна підтримка:
– формування дорожніх карт;
– пакети стимулювання до 

інновацій;
– створення промислових 

акселераторів та фондів;
– підтримка кластерної 

політики;
– розробка експортних 

програм;
– залучення освітніх закладів 

тощо

Основні функції модулів Надання нових можливостей та характеристик
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н

о
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Рис. 2. Очікувані переваги застосування інноваційних технологій на вітчизняних промислових підприємствах та роль 

державної підтримки 

Джерело: сформовано автором 

 

Функції модуля управління персоналом доповнюються можливостями людино-машинної співпраці, 

віддаленого моніторингу та контролю, запровадженні цифрового управління ефективністю і автоматизації 

інформаційної діяльності. 

Логістичний модуль для управління запасами та постачанням доповниться порціювальними 

функціями, можливістю більш швидкої оптимізації логістичних ланцюгів та адитивним забезпеченням. 

Функціонал модуля управління життєвим циклом продукту розшириться за рахунок машинної 

гнучкості, можливостей віддаленого моніторингу і контролю, запровадження прогнозного обслуговування, 

спільної та паралельної розробки, засобів віртуальної реальності, інтелектуального споживання 

енергоресурсів, промислового інтернет та оптимізації процесів у реальному часі. 

Автоматизація бізнес-процесів підприємства у сфері маркетингу і продажів розшириться за рахунок 

удосконалених інструментів прогнозування вартості та попиту на основі аналізу «великих даних», засобів 

швидкого дослідження та моделювання, співпраці на основі постійної комунікації зі споживачами. 

Модуль управління якістю у розрізі бізнес-процесів підприємства розшириться за рахунок цифровізації 

сфер діяльності та дозволить здійснювати розширений контроль виробничо-господарських процесів. 

Функції модуля управління зв'язками зі споживачами та постачальниками доповняться 

застосуванням сучасних технологій управління базами даних, засобами інтелектуального видобування 

інформації та формуванням цифрових профілів клієнтів, всебічним дослідженням навколишнього 
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середовища функціонування підприємства та конструювання алгоритмів поведінки клієнтів і конкурентів. 

Функціональність модуля автоматизованої системи, який відповідає за управління післяпродажним 

обслуговуванням і ремонтом здобуде можливості прогнозного обслуговування споживачів, удосконалить 

послуги з віддаленого обслуговування продукції, а також дозволить споживачам самостійно здійснювати ці 

операції завдяки віртуальним гідам та підказкам. 

Такі можливості з'являться завдяки поєднанні у концепції «Промисловість 4.0» понять 

«кіберфізична система», «розумне підприємство», «інтернет речей» та «інтернет послуг» на основі 

принципів взаємодії, віртуалізації, децентралізації управління, функціонування в реальному часі, 

модульності побудови та предиктивного обслуговування. Реалізація виробничо-господарських процесів має 

удосконалитися та підвищити ефективність автоматизованої системи управління підприємством на основі 

використання таких інноваційних технологій як: технології визначення місцезнаходження; удосконалені 

інтерфейси взаємодії між людиною та комп’ютером; посилення кіберзахисту та виявлення шахрайських дій; 

адитивне виробництво (3D-друк); інтелектуальні датчики; аналіз великих масивів даних та покращені 

алгоритми; багаторівнева взаємодія з клієнтом та персоніфікація; доповнена реальність та мобільні ґаджети; 

хмарні технології; взаємодія машин з машинами;  автономні роботи тощо. 

Для підтвердження основних тенденцій та необхідності широкого та комплексного впровадження 

сучасного програмного забезпечення та технологій наведемо сформовану нами таблиці 2, яка містить 

рейтинг всесвітньовідомих брендів за показником їхньої капіталізації, свідчить, що найвищі східці займають 

саме виробники програмного забезпечення та надання послуг, а зовсім не компанії нафтогазової галузі. Це 

свідчить про те, що нові тенденції та технології змінюють бізнес-моделі та способи ведення бізнесу. 

 

Таблиця 2 

Рейтинг найдорожчих компаній (брендів) світу у 2014–2018 рр., млрд дол. США 
Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 

Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість Назва Вартість 

Apple 118,9 Apple 145,3 Apple 154,1 Google 109,5 Apple 881,9 

Google 107,4 Microsoft 69,3 Google 82,5 Apple 107,1 Microsoft 803,1 

Coca-Cola 81,6 Google 65,6 Microsoft 75,2 Amazon 106,4 Amazon 739,5 

IBM 72,2 Coca-Cola 56,0 Coca-Cola 58,5 AT&T 87,0 Alphabet 711,9 

Microsoft 61,2 
IBM 49,8 Facebook 52,6 Microsoft 76,3 Berkshire 

Hathaway 

536,5 

Джерело: згруповано автором за даними: https://businesstech.co.za,  

https://www.rankingthebrands.com, https://www.visualcapitalist.com 

 

Варто також зазначити, що єдиним елементом у «Промисловість 4.0», який у практичному значенні 

має дійсно революційне значення, є питання кардинальної перебудови фінансових комунікацій та 

фінансово-інвестиційних взаємовідносин у сучасній економіці. Звісно, початкова стадія вимагатиме значних 

інвестиційних вкладень для технологічного оновлення існуючих активів, хоча з точки зору самої концепції, 

ключовим елементом є не модернізація як така, а географічне каскадування технологічних процесів, 

масштабування виробництва в залежності від розміру та динаміки ринків. У такому випадку усталені 

підходи до розрахунку конкурентоспроможності можуть виявитися неактуальними, оскільки його базисом 

вже стає не ефективність, а адаптивність підприємства до якісних та кількісних змін на ринках з огляду на їх 

доступності та економічно виправданої логістики. 

В даному контексті постає питання куди мають бути спрямовані інвестиції, і, на нашу думку,  

капіталовкладення мають бути здійснені у наступних напрямах: 

– для забезпечення географічної мобільності активів об’єктами можуть стати інжиніринг та 

адаптування виробництва під потреби певних регіонів; 

– для підтримки базових технологічних рішень для розробки та виготовлення ключових складових, 

внесок яких у загальну вартість продукції є незначним; 

– в людський капітал через організацію соціально-виробничого простору навколо активів та 

торгівельної інфраструктури. 

Висновки. На нашу думку, в контексті запровадженні інноваційних підходів та сучасних 

технологій на вітчизняних промислових підприємствах найбільш реалістичними є такі результати: 

1) здешевлення та прискорення горизонтальної і вертикальної інтеграції для вітчизняних автоматизованих 

систем управління; 2) здешевлення рішень за рахунок застосування хмарних технологій; 3) формування та 

розвиток нових ніш-сегментів ринку; 4) масове запровадження «розумних пристроїв» на технологічному 

рівні, що дасть поштовх вітчизняному ринку автоматизованих систем управління технологічними 

процесами; 5) дозволить покращити експортний потенціал вітчизняних промислових підприємств; 

6) сприятиме розвитку науки і освіти у симбіозі з вітчизняними виробничими структурами.  
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