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Резюме 

 

Актуальність. Ускладнення технологій виробництва смарт-

промисловості і повсюдне впровадження кіберфізичних систем у виробничі 

процеси вимагає переходу до використання відповідного інформаційного, про-

грамного, технічного інструментарію. Одним з найважливіших факторів розви-

тку "розумних" виробництв стає інформаційна комунікація на підприємстві, а 

інформаційно-комунікаційні технології – інструментом, який дозволяє ефекти-

вно взаємодіяти на всіх рівнях виробництва та управління. Створення єдиного 

інформаційного простору промислових комплексів є досить складним і першо-

черговим завданням, вирішення якого необхідно здійснювати відповідно до су-

часних методів, засобів і стандартів управління для забезпечення ефективності 

функціонування та розвитку «смарт» виробництв. 

Об'єктом дослідження в роботі виступають процеси інформаційної ко-

мунікації на виробництвах в рамках переходу промисловості до стандарту 

Industry 4.0 та розвитку «розумних» виробничих комплексів. 

Основні результати. Обґрунтовано необхідність вирішення завдань 

створення єдиного інформаційного простору промислових комплексів в умовах 

ускладнення технологій виробництва і впровадження кіберфізичних систем у 

виробничі процеси. На основі аналізу сучасних підходів до створення єдиного 

інформаційного простору промислових комплексів обґрунтовано доцільність 

використання для цього методології структурного підходу. 

Вперше на базі структурного підходу (а саме методології SADT) розроб-

лено інформаційну IDEF0-модель розвитку "розумних" виробництв, яка містить 

рекомендації щодо послідовності дій та дозволяє отримати цілісну картину від-

повідних процесів безпосередньо в процесі впровадження концепції Індустрії 

4.0 на промислових виробництвах. Головне призначення моделі полягає в за-

безпеченні інформаційної підтримки розвитку смарт-виробництв та їх подаль-

шої автоматизації.  

Висновки та рекомендації. Вперше на базі структурного підходу розро-

блено інформаційну IDEF0- модель розвитку "розумних" виробничих комплек-

сів. Головне призначення розробленої моделі полягає у забезпеченні інформа-

ційної підтримки розвитку смарт-виробництв у рамках переходу промисловості 

до Індустрії 4.0. 
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За допомогою IDEF0-моделі та в результаті розвитку смарт-компонентів, 

об'єднання в єдину мережу промислових датчиків, контролерів, актуаторів з 

використанням широкосмугового інтернету та інформаційних сховищ Big Data, 

можливим стане отримання віртуальних копій виробничих процесів і управлін-

ня смарт-підприємствами в режимі реального часу.  

Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України та Торгово-промисловій палаті України рекомендовано роз-

робити та розповсюджувати серед промислових підприємств методичні реко-

мендації з інформаційного забезпечення підтримки розвитку смарт-виробничих 

комплексів на базі запропонованої IDEF0-моделі, яка дозволяє скорочувати час 

обробки інформації та підготовки рішень, підвищувати ефективність функціо-

нування та розвитку смарт-виробництв. Керівникам промислових підприємств 

рекомендовані ініціативи щодо інформаційного забезпечення підтримки розви-

тку смарт-виробничих комплексів в рамках діючої організаційної структури 

відповідно впровадженню змін в контексті «смарт» розвитку та концепції 

Industry 4.0. 

Напрями подальших досліджень. Перспективним напрямком дослі-

джень є впровадження запропонованої інформаційної моделі розвитку «розум-

них» виробничих комплексів в практику функціонування та розвитку вітчизня-

них промислових підприємств. Запропонована інформаційна модель є фунда-

ментом для подальшої автоматизації процесів розвитку "розумних" вироб-

ництв. Особливістю моделі є можливість її адаптації до специфіки конкретного 

виробничого комплексу. Це дозволить підвищити ефективність функціонуван-

ня та подальшого розвитку смарт-виробництв. 
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Summary 

 

 

The relevance. The complication of smart manufacturing technologies and the 

widespread introduction of cyber-physics systems into production processes requires 

the transition to the use of appropriate information, software, and technical tools. One 

of the most important factors in the development of "smart" industries is the infor-

mation communication in the enterprise, and information and communication tech-

nology – an instrument that allows you to effectively interact at all levels of produc-

tion and management. Creation of a single information space of industrial complexes 

is a rather complex and priority task, the solution of which must be carried out in ac-

cordance with modern methods, tools and management standards to ensure the effi-

cient operation and development of "smart" production. 

The object of research at the work are the processes of information communi-

cation at the production at the transition industry to Industry 4.0 and the development 

of "smart" production complexes. 

Research result. The necessity of solving problems of creation of a single in-

formation space of industrial complexes at the conditions of complication of produc-

tion technologies and introduction of cyberphysical systems in production processes 

is substantiated. Based on the analysis of modern approaches to the creation of a sin-

gle information space of industrial complexes, the feasibility of using a structured ap-

proach to this methodology has been substantiated. 

For the first time, based on the structural approach (the SADT methodology), 

the informational IDEF0-model for the development of "smart" production has been 

developed, which monitors the recommendations for the sequence of actions and al-

lows obtaining a coherent map of the relevant processes directly at the process of im-

plementing the concept of Industry 4.0 at industrial production. The main purpose of 

the model is to provide information support for the development of smart manufac-

turing and their further automation. 

Conclusions and recommendations. For the first time on the basis of the struc-

tural approach, an informational IDEF0-model of the development of "smart" produc-

tion complexes has been made. The main purpose of the developed model is to pro-

vide information support for the development of smart manufacturing within the 

framework of industry transition to Industry 4.0.

With the help of IDEF0-model and as a result of the development of smart 

components, merging into a single network of industrial sensors, controllers, actua-
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tors using the broadband Internet and information storage Big Data, it will be possi-

ble to obtain virtual copies of production processes and manage smart enterprises in 

real mode time. 

The Department of Industrial Policy of the Ministry of Economic Development 

and Trade of Ukraine and the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine are 

recommended to develop and distribute among industrial enterprises methodical rec-

ommendations on information support for the development of smart manufacturing 

complexes based on the proposed IDEF0 model, which reduces the time of infor-

mation processing and preparation decisions, increase the efficiency of the function-

ing and development of smart manufacturing. The leaders of the industrial enterprises 

recommended initiatives aimed at providing information support for the development 

of smart manufacturing complexes within the framework of the existing organiza-

tional structure, in accordance with the implementation of changes at the context of 

"smart" development and the concept Industry 4.0. 

Further research. A promising area of research is the introduction of the pro-

posed information model for the development of "smart" industrial complexes into 

the practice of the functioning and development of domestic industrial enterprises. 

The proposed information model is the basis for further automation of the processes 

of development of "smart" production. A feature of the model is the possibility of its 

adaptation to the specifics of the particular production complex. This will increase the 

efficiency of the operation and further development of smart manufacturing. 
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Вступ 

 

 

Ускладнення технологій виробництва смарт-промисловості (Industry 4.0 - 

англ.) і повсюдне впровадження кіберфізічних систем (КФС) в виробничі про-

цеси [1] вимагає переходу до використання відповідного інформаційного, про-

грамного, технічного інструментарію. Одним з найважливіших факторів розви-

тку «розумних» виробництв стає інформаційна комунікація на підприємстві, а 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – тим інструментом, який дозво-

ляє найбільш ефективно взаємодіяти на всіх рівнях виробництва і управління. 

Випереджальний розвиток комунікацій і комунікаційної активності підп-

риємств, широкосмугового доступу в мережу інтернет, технологій wi-fi, інфор-

маційної грамотності персоналу підприємств дозволяють стверджувати, що ІКТ 

є одною з ключових ланок у розвитку «розумних» виробництв [2]. 

Створення єдиного інформаційного простору промислових комплексів є 

досить складним завданням, рішення якої необхідно здійснювати відповідно 

сучасними методами, засобами і стандартами управління [11-20, 23]. 

Дійсно, для успішного впровадження концепції Industry 4.0 на промисло-

вих підприємствах керівництву і персоналу підприємства необхідно мати чітке 

уявлення про загальну послідовності дій, про необхідність виконання конкрет-

них функцій, необхідних ресурсах, інформаційних потоках, інструкціях, норма-

тивної інформації, комплексі застосовних моделей і підходів у досягненні не-

простої мети розвитку «смарт» виробництв. У зв'язку з цим, одним з найважли-

віших факторів розвитку «розумних» виробництв стає інформаційна комуніка-

ція на підприємстві, а розробка відповідних формальних і системних інструме-

нтів ІКТ з причини відсутності вже існуючих розробок, готових до застосуван-

ня в рамках впровадження концепції Industry 4.0 на виробництвах - першочер-

говим завданням для найбільш ефективної взаємодії на всіх рівнях виробництва 

і управління. 

Роботу структуровано таким чином. 

У першому розділі проведено аналіз сучасних підходів до створення єди-

ного інформаційного простору промислових комплексів для визначення мето-

дології, яка дозволяє найбільш повно розглянути інформаційно-комунікаційні 

зв'язки модельованих систем. Серед інших виділено структурний підхід. 

У другому розділі на основі методології SADT розроблено інформаційну 

IDEF0-модель розвитку «розумних» виробництв, яка містить послідовність дій 

та дозволяє отримати цілісну картину відповідних функцій безпосередньо в 

процесі впровадження концепції Industry 4.0 на виробництвах. Запропонована 
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модель дозволяє в логічній, зручній і послідовній формі описати взаємозв'язки 

між функціями управління та основними інформаційно-комунікаційними зв'яз-

ками, механізмами реалізації, комплексом математичних моделей і підходів ро-

звитку «розумних» виробничих комплексів. Головне призначення моделі поля-

гає в забезпеченні інформаційної підтримки розвитку «розумних» виробничих 

комплексів. Крім того, запропонована інформаційна модель є основою для по-

дальшої автоматизації процесів розвитку «розумних» виробництв.  

У третьому розділі представлено рекомендації керівникам промислових 

підприємств щодо впровадження інформаційної IDEF0-моделі розвитку "розу-

мних" виробничих комплексів у практику функціонування та розвитку підпри-

ємств в рамках діючої організаційної структури. 

Завершують роботу загальні висновки щодо теоретичної та практичної 

актуальності, які підсумовують основні результати проведеного дослідження.
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Розділ І. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Ускладнення технологій виробництва смарт-промисловості (Industry 4.0 – 

англ.) і повсюдне впровадження кіберфізичних систем (КФС) у виробничі про-

цеси [36] вимагає переходу до використання відповідного інформаційного, про-

грамного, технічного інструментарію. Одним з найважливіших факторів розви-

тку «розумних» виробництв стає інформаційна комунікація на підприємстві, а 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – тим інструментом, який дозво-

ляє ефективно взаємодіяти на всіх рівнях виробництва та управління. 

Випереджальний розвиток комунікацій і комунікаційної активності підп-

риємств, широкосмугового доступу в мережу інтернет, технологій wi-fi, інфор-

маційної грамотності персоналу підприємств дозволяють стверджувати, що ІКТ 

є однією з ключових ланок у розвитку «розумних» виробництв [37].  

Створення єдиного інформаційного простору промислових комплексів є 

досить складним завданням, вирішення якого необхідно здійснювати відповід-

но до сучасних методів, засобів і стандартів управління [46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 58]. Так, у [42] розглянуто питання планування виробництва на 

основі знань для Industry 4.0. Gernhardt B., Vogel T. & Hemmje M. відзначають, 

що стрімкий розвиток методів індустріалізації та інформатизації стимулював 

величезний прогрес у розробці технологій виробництва. Такі технології об'єд-

нують різні дисципліни, в тому числі КФС, промисловий інтернет речей 

(Industrial Internet of things – IIoT), хмарні технології, промислову інтеграцію, 

корпоративну архітектуру, управління бізнес-процесами, інформаційну інтег-

рацію і т.д. Однак насьогодні відсутність потужних інструментів розвитку «ро-

зумних» виробництв все ще є серйозною проблемою. Зокрема, формальні та си-

стемні методи мають вирішальне значення [42]. 

В роботі [44] запропоновано в супроводі змін у виробничих стратегіях, 

спрямованих на розвиток «розумних» виробництв, використовувати методоло-

гічний підхід, який включає побудову діаграм IDEF0 і методології аксіоматич-

ного проектування. Зокрема, Álvares A.J., Santos de Oliveira L.E. & Espindola 

Ferreira J.C. розглядають відповідні моделі для моніторингу та координації ро-

боти токарного верстата з числовим програмним управлінням. Однак, автори 

пропонують вузько спрямовану розробку на базі зазначеного методологічного 

підходу, яку не можна застосовувати в якості концептуальної моделі на підпри-

ємствах в процесі розвитку Industry 4.0. Хоча в цілому, структурні компоненти 

методологічного підходу досить цікаві з точки зору використання формальних і 

системних інструментів розвитку «розумних» виробництв. 
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В [45] Cachada A., Pires F., Barbosa J., Leitão P. & Calà A. у якості інструме-

нту проектування та управління розвитком «розумних» виробництв розгляда-

ють методологію мереж Петрі. Автори пропонують використовувати методоло-

гію, яка передбачає формалізацію процесів розвитку «розумних» виробництв, а 

саме моделювання, аналіз, перевірку перехідних виробничих процесів під час 

фази проектування та контроль і моніторинг таких процесів на етапі реалізації. 

В [46] Волгін О.В., Гусєв І.В., Куликов С.В., Манцеров С.А., Панов О.Ю. 

розглядають задачу побудови єдиного інформаційного простору машинобудів-

ного підприємства. Автори відзначають, що концепція віртуального підприємс-

тва і технології підтримки та забезпечення онлайн взаємодії фахівців на стадіях 

проектування, виробництва, збуту та інших етапах життєвого циклу виробів, 

визначають область можливих рішень інтеграційних завдань. Так, в [46] запро-

поновано способи створення єдиного інформаційного простору підприємства 

на основі «хмарних» технологій і наведено приклади функціональних моделей 

єдиного інформаційного простору підприємств. 

При цьому автори зазначають, що побудова розподілених автоматизованих 

систем для проектування та управління в промисловості складає основу сучас-

них CALS-технологій. Однак суттєвим недоліком їх побудови самі автори ба-

чать необхідність забезпечення однакового опису та інтерпретації даних, неза-

лежно від місця і часу їх отримання в загальній системі, що вимагає жорсткої 

стандартизації структури документації та мов її подання. При цьому викорис-

тання у розвитку «розумних» виробництв різних CAD / CAM / CAE-систем в 

рамках різних відділів визначає необхідність використання інструментів, які 

дозволили б формалізувати і виявляти взаємодію користувачів в єдиному ін-

формаційному просторі підприємства. В якості такого інструменту в [46] обра-

но методологію функціонального моделювання IDEF0, методологію інформа-

ційного моделювання IDEF1X і технологію Cloud computing. Однак, запропо-

нована авторами в [46] модель вимагає адаптації для застосування на машино-

будівних підприємствах відповідно специфіці предметної області, у зв'язку з 

чим потребує відповідного доопрацювання для побудови єдиного інформацій-

ного простору розвитку «розумних» виробництв. 

Дійсно, для успішного впровадження концепції Industry 4.0 на промисло-

вих підприємствах керівництву і персоналу підприємства необхідно мати чітке 

уявлення про загальну послідовності дій, про необхідність виконання конкрет-

них функцій, про необхідні ресурси, інформаційні потоки, інструкції, нормати-

вну інформацію, комплекс моделей і підходів, які застосовуються у досягненні 

непростої мети розвитку «смарт» виробництв. У зв'язку з цим, одним з найваж-

ливіших чинників розвитку «розумних» виробництв стає інформаційна комуні-

кація на підприємстві, а розробка відповідних формальних і системних інстру-

ментів ІКТ – першочерговим завданням для найбільш ефективної взаємодії на 

всіх рівнях виробництва і управління. 
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У дослідженні під ІКТ будемо розуміти комплекс об'єктів, дій і правил, які 

використовуються в процесі підготовки і передачі даних, необхідних для осо-

бистої, масової або виробничої комунікації [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45]. Приз-

наченням подібних технологій є забезпечення людей інформаційною базою для 

прийняття тих чи інших рішень на підприємствах в рамках розвитку «розум-

них» виробництв. 

Серед сучасних підходів до створення інформаційних систем на підприєм-

ствах прийнято виділяти: структурно орієнтовані, об'єктно-орієнтовані та про-

цесно-орієнтовані методи [47, 48]. 

Сутність структурного підходу до розробки інформаційних моделей поля-

гає в декомпозиції системи на автоматизовані функції: система розбивається на 

функціональні підсистеми, які в свою чергу діляться на підфункції, що підроз-

діляються на завдання і так далі. Процес розбиття триває аж до конкретних 

процедур. При цьому система зберігає цілісне уявлення, в якому всі складові 

компоненти взаємопов'язано [48, 49]. Усі методології структурного підходу 

складні проблеми вирішують шляхом їх розбиття на безліч менших незалежних 

завдань, легких для розуміння і вирішення, та організовуються в ієрархічні де-

ревоподібні структури з додаванням нових деталей на кожному рівні. Таким 

чином, виділяються найбільш істотні аспекти системи, дані структуруються і 

ієрархічно організовуються. Особливістю структурного підходу є потреба роз-

биття технологій виконання робіт на окремі, як правило, не пов'язані між собою 

фрагменти, які виконуються різними структурними елементами організаційної 

структури. Також серед недоліків можна зазначити відсутність відповідального 

за кінцевий результат і контроль над технологією в цілому [50]. Проте в струк-

турному аналізі використовуються в основному методи, що ілюструють функції 

системи, і відносини між даними, де серед інших відображаються комунікацій-

ні зв'язки: блоки групуються відповідно використанню одних вхідних даних 

і / або виробництву одних вихідних даних. Даний факт є тою перевагою, яка до-

зволяє використовувати структурний підхід і відповідні методології для опису 

ІКТ розвитку «розумних» виробництв [51]. 

Об'єктно-орієнтовані методології засновано на об'єктній декомпозиції пре-

дметної області, яка подається у вигляді сукупності об'єктів, що взаємодіють 

між собою за допомогою передачі повідомлень. Об'єктно-орієнтований підхід 

полягає в уявленні системи, що моделюється, у вигляді сукупності класів і об'є-

ктів предметної області. При цьому ієрархічний характер складної системи 

описується з використанням ієрархії класів, а її функціонування розглядається 

як взаємодія об'єктів [52]. 

Головним недоліком об'єктно-орієнтованих методологій є відсутність ме-

тоду, який однаково добре реалізує етапи аналізу вимог і проектування. Крім 

того, більшість методів об'єктно-орієнтованого аналізу спрямовано на конкрет-

ні об'єкти виробничих комплексів, що вимагає конкретики у визначенні області 
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реалізації побудованих з використанням таких методологій інформаційних мо-

делей. Також в більшості методологій підходу відсутня стандартизація в облас-

ті програмотехніки (наприклад, для представлення об'єктів і взаємозв'язків між 

ними), чого недостатньо для вирішення завдання вивчення ІКТ розвитку «ро-

зумних» виробництв . Ці факти обмежують можливість застосування об'єктно-

орієнтованих методологій для опису ІКТ розвитку «розумних» виробництв. 

Процесно-орієнтований підхід ґрунтується на представленні організаційної 

структури, структури даних і функцій у вигляді моделі бізнес-процесів, що дає 

можливість отримувати уявлення про роботу системи, що моделюється, з різ-

них точок зору – процесної, організаційної, функціональної, інформаційної. 

Процесно-орієнтований підхід ґрунтується на понятті бізнес-процесу. Бізнес-

процеси – це ділові, адміністративні, технологічні процедури функціонування 

підприємства, до яких належать: документообіг, управління фінансовими, ма-

теріальними потоками, персоналом, організаційно господарськими і технологі-

чними процесами, процесами проектування виробів і т.і. [52]. При такому під-

ході увага приділяється механізму взаємодії структурних підрозділів, який на-

цілено на отримання кінцевого продукту. Результатом проведення повнофунк-

ціонального впровадження при цьому є добре структурована система, а також 

набір моделей, що описують функціонування і взаємодію підрозділів. 

Саме вимога докладного розгляду взаємодії структурних підрозділів при 

використанні процесно-орієнтованого підходу ускладнює його застосування 

для опису ІКТ розвитку «розумних» виробництв, бо необхідним стає вивчення 

організаційної структури конкретних підприємств і виробничих комплексів. 

Побудова такої моделі для абстрактного підприємства з урахуванням інформа-

ційно-комунікаційної складової процесів розвитку «розумних» виробництв є 

проблематичним, тому що потребує урахування наведених особливостей. 

Таким чином, аналіз сучасних підходів до створення єдиного інформацій-

ного простору промислових комплексів дозволяє зробити висновок про те, що 

структурний підхід використовує методи ілюстрації функцій, які виконуються 

системою, і відносини між даними, та дозволяє найбільш повно розглянути ін-

формаційно-комунікаційні зв'язки модельованих систем. Даний факт є тою пе-

ревагою, що дозволяє використовувати структурний підхід і відповідні методо-

логії для опису ІКТ розвитку «розумних» виробництв. 

Головний недолік структурного підходу полягає в тому, що процеси і дані 

існують окремо один від одного, причому проектування ведеться від процесів 

до даних. Таким чином, окрім функціональної декомпозиції існує також струк-

тура даних, яка перебуває на другому плані. Однак, для вивчення ІКТ розвитку 

«розумних» виробництв необхідність розбиття технологій виконання робіт на 

окремі, як правило, не пов'язані між собою фрагменти, які виконуються різними 

структурними елементами, дозволить представити детальну структуру викори-

стовуваних даних і визначити основні комунікаційні взаємодії в рамках ство-

рення «розумних» виробничих комплексів. 
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У структурному аналізі використовуються в основному інструменти, які 

ілюструють функції системи і відносини між даними. Кожній групі засобів від-

повідають певні види моделей (діаграм). Серед формальних засобів моделю-

вання складних систем управління в рамках структурного підходу, широке за-

стосування отримали методології SADT (Structured Analysis and Design 

Techniques), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), STD 

(State Transition Diagrams) та ін. [40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54]. 

Стандарти SADT (Structured Analysis and Design Techniques) реалізують 

структурний підхід до моделювання систем [41, 48]. SADT-технологію орієнто-

вано на комплексне уявлення структури системи, в тому числі інформаційних 

потоків і комунікаційних зв'язків. При цьому дана система зберігає цілісне уяв-

лення, де всі складові компоненти взаємопов'язано. SADT-технологію у біль-

шою мірою націлено на реорганізацію системи управління, ніж інші методоло-

гії структурного підходу [49, 51, 52]. 

Діаграми потоків даних DFD (Data Flow Diagram) зображують передачу 

даних між операціями і характеристики інформаційного боку бізнес-процесів 

системи [41, 48]. Це дозволяє спостерігати дані на вході та виході системи про-

тягом кожної операції окремо. Також в ній відображається, як відомості змі-

нюються та де зберігаються. Діяльність системи розкладається на логічні інфо-

рмаційні рівні, причому базова схема поліпшується додаванням докладного 

опису підпроцесів, які також мають свою внутрішню структуру [52, 53]. 

ERD (Entity-Relationship Diagrams) моделі типу «сутність-зв'язок» дозво-

ляють представляти концептуальні схеми предметної області та використову-

ються при проектуванні баз даних [41, 48]. ERD діаграми призначені для графі-

чного представлення моделей даних програмної системи і пропонують набір 

стандартних позначень для визначення окремих компонентів концептуальної 

моделі даних і сукупності взаємозв'язків між ними [52, 54]. 

STD (State Transition Diagrams) діаграми переходів станів призначено для 

моделювання тих аспектів бізнес-процесів, які залежать від часу або реакції на 

подію. Модельований процес у будь-який заданий момент часу знаходиться то-

чно в одному стані з їх кінцевої безлічі. З плином часу він може змінити свій 

стан, при цьому STD точно визначає переходи між станами [41, 48, 52, 53]. 

Вибір тієї чи іншої структурної методології залежить від завдань, для ви-

рішення яких створюється модель. Структурний підхід і, зокрема, методологія 

побудови SADT моделей, дозволяє ілюструвати функції системи, відносини 

між даними і дозволяє найбільш повно розглянути інформаційно-комунікаційні 

зв'язки модельованих систем [51, 52]. Крім того, необхідність вивчення загаль-

них завдань розвитку «розумних» виробництв без необхідності опису ІКТ в ра-

мках конкретних організаційних структур і обліку тимчасових характеристик 

відповідних процесів, визначає можливість використання структурного підходу 

і SADT моделей для опису ІКТ розвитку «розумних» виробництв. 
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Розглянемо можливість застосування стандарту IDEF0 (Integrated 

Definition for Function Modeling), який засновано на методології SADT та є її 

наступним етапом розвитку [50, 53] для моделювання розвитку «розумних» ви-

робництв. Основу методології IDEF0 складає графічна мова опису бізнес-

процесів [50]. При цьому, в основі методології лежать чотири основні поняття: 

функціонального блоку, інтерфейсної дуги, декомпозиції, глосарію. Функціо-

нальний блок графічно зображується у вигляді прямокутника і уособлює собою 

деяку конкретну функцію в рамках системи. Кожна з чотирьох сторін функціо-

нального блоку пов'язана з певними типами сигналів: ліва сторона – з вхідними, 

права сторона – з вихідними, верхня сторона – з керуючими, нижня сторона – з 

механізмами перетворення вхідних сигналів в вихідні [41, 48]. Інтерфейсна дуга 

відображає елемент системи, який обробляється функціональним блоком або 

надає інший вплив на функцію, відображену блоком. Декомпозиція дозволяє 

поступово і структуровано представляти модель системи у вигляді ієрархічної 

структури окремих діаграм, що робить її менш перевантаженою і легко сприй-

мається. Рівень деталізації процесу при розбитті на складові визначається без-

посередньо розробником моделі [53]. Таким чином, методологія функціональ-

ного моделювання IDEF0 передбачає ідентифікацію бізнес-процесів, їх деком-

позицію до потрібного ступеня деталізації, а також, за допомогою чіткої нотації 

для входів і виходів кожної функції, ув'язку всіх функцій в єдину модель відпо-

відно інформаційно-комунікаційним зв'язкам функцій в реальній системі. Такі 

моделі легко обговорювати з експертами предметної області завдяки їх наоч-

ному графічному уявленню. Основні системні поняття моделей формують сло-

вник предметної області, який закладається в майбутню інформаційну систему. 

Розглянемо інформаційну IDEF0-модель розвитку «розумних» виробничих 

комплексів. В цілому, модель в нотації IDEF0 являє собою сукупність ієрархіч-

но впорядкованих і взаємопов'язаних діаграм. Вершиною цієї деревовидної 

структури, що представляє собою загальний опис системи та її взаємодії із зов-

нішнім середовищем, є контекстна діаграма. Далі проводиться розбиття систе-

ми на фрагменти шляхом побудови діаграм декомпозиції, які описують елемен-

ти системи та їх взаємодію. Контекстну діаграму інформаційної моделі розвит-

ку «розумних» виробничих комплексів представлено на рис.Рисунок 3.1.  
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Методологія функціонального моделювання IDEF0 розглядає систему як 

довільно визначену та відокремлену кордоном від зовнішнього середовища, яка 

перетворює входи на виходи, перебуваючи під управлінням і використовуючи 

механізми. Так, на вхід системи розвитку «розумних» виробничих комплексів 

надходять основні параметри функціонування виробництв. Після відповідної 

обробки на вихід блоку надходять результати діяльності системи: віртуальна 

копія виробничих процесів в режимі реального часу; управління «смарт» підп-

риємством в режимі реального часу; результати функціонування і розвитку 

«розумного» виробництва; ефективність функціонування і розвитку «розумно-

го» виробництва. 

Правила і процедури, відповідно яким здійснюється управління розвитком 

«розумних» виробничих комплексів, рис.Рисунок 3.1 представлено дугами: 

«Моделі трансформації впливу виробничих факторів на економіку в процесі 

становлення «смарт» промисловості»; «Математичні моделі виробничих проце-

сів / «розумних» виробництв». 

Дуга «Моделі трансформації впливу виробничих факторів на економіку в 

процесі становлення «смарт» промисловості відображає інформацію, що є уп-

равлінням для блоку, та регламентує виконання відповідної функції в інформа-

ційній моделі згідно [56]. В [56] для обліку особливостей технологічного та ін-

ституційного розвитку України при обґрунтуванні створення смарт-

підприємств запропоновано ряд інструментів економіко-математичного моде-

лювання, які засновано на використанні виробничих функцій, міжгалузевого 

балансу, мережевих оптимізаційних моделей, імітаційних моделей.  

Аналогічно дуга «Математичні моделі виробничих процесів «розумних» 

виробництв» відображає керуючу інформацію для блоку та регламентує вико-

нання відповідної функції на рис. Рисунок 3.1 згідно [57]. В [22] проведено ана-

ліз математичних моделей за класами типових задач для використання в побу-

дові «смарт»-виробництв і наведено рекомендації керівникам машинобудівних 

підприємств щодо використання математичних моделей в процесі впроваджен-

ня концепції Industry 4.0. Найбільш перспективними для впровадження є моделі 

штучних нейронних мереж, що пов'язано з широким спектром можливих вирі-

шуваних задач, який включає моделювання машинного зору, мехатронних, ін-

телектуальних виробничих і робототехнічних систем, завдань автоматизації ви-

робництва. Моделі штучних нейронних мереж вигідно відрізняються від інших 

моделей здатністю до навчання та самоналаштування, відмовостійкістю і шви-

дкістю роботи, що особливо важливо для смарт-виробництв [22].  

Для вирішення завдань автоматизації виробництва у машинобудуванні в 

рамках побудови смарт-підприємств в [22] рекомендовано використання мар-

ківських і напівмарковських моделей, математичних моделей теорії систем ма-

сового обслуговування, мереж Петрі. Використання таких моделей дозволяє 

створювати нове обладнання, удосконалювати технологічні процеси і систему 

організації виробництва та об'єднувати ці системи в рамках мережевого прос-
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тору підприємства на базі ключових формалізованих параметрів. Такі моделі 

знаходять застосування для опису виробничих процесів і добре зарекомендува-

ли себе в процесі виявлення та усунення «вузьких місць» у технологічних про-

цесах, вибору підходящої структури виробничого процесу при проектуванні, 

оцінки продуктивності автоматизованої системи та ін. 

Керуючу інформацію для реалізації розвитку «розумних» виробничих 

комплексів відповідно до вказаних на діаграмі дугам необхідно вибирати з ура-

хуванням специфіки конкретного виробництва. 

Механізми реалізації розвитку «розумних» виробничих комплексів відо-

бражено дугами: «Датчики, контролери, актуатори», «Широкосмуговий інтер-

нет», «Big Data» та «CPS-системи». Стрілка «CPS-системи» має на увазі засто-

сування КФС і систем, що забезпечують комунікацію і інтеграцію CPS-систем, 

в процесі функціонування і розвитку «розумних» виробництв, серед яких: 

CAD-системи (Computer-aided design) – автоматизовані системи, які реалі-

зують інформаційну технологію виконання функцій проектування. Являють со-

бою організаційно-технічну систему, яку призначено для автоматизації процесу 

проектування, що складається з персоналу і комплексу технічних, програмних 

та інших засобів автоматизації виробничої діяльності [59, 60]; 

CAE-системи (Computer-aided engineering) – різні програмні продукти, що 

дозволяють за допомогою розрахункових методів оцінити, як поведе себе ком-

п'ютерна модель виробу в реальних умовах експлуатації, і допомагає перекона-

тися в його працездатності без залучення великих витрат часу і коштів. Модулі 

CAE призначено для вирішення різних інженерних завдань: розрахунків, аналі-

зу та симуляції фізичних процесів, розрахункову частину яких найчастіше за-

сновано на математичних моделях виробничих процесів. Найчастіше на вироб-

ництвах системи CAE застосовуються спільно з CAD-системою [59]; 

CAM-системи (Computer-aided manufacturing) – автоматизовані системи 

(або модуль системи), призначені для підготовки керуючих програм для верста-

тів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), автоматизації процесів управ-

ління на підприємстві та підготовки виробництва. Часто CAM включає як сам 

процес комп'ютеризованої підготовки виробництва, так і програмно-

обчислювальні комплекси, які використовуються інженерами-технологами. В 

основному програмно-обчислювальні комплекси на виробництвах поєднують в 

собі рішення завдань CAD / CAE / CAM [24]; 

PLM (Product Lifecycle Management) – прикладне програмне забезпечення 

для управління життєвим циклом продукції, тісно взаємодіють з різними CAD 

системами (априклад, AutoCAD, T-flex CAD, SolidWorks, CATIA та ін.), САПР 

ТП / CAPP (Система автоматизованого проектування технологічних процесів / 

Computer-Aided Process Planning: Технопро, Вертикаль, Timeline), базами да-

них, PDM системами (Product Data Management– системи управління даними 

про виріб: Simatic PDM, ENOVIA Smarteam та ін.) [60]; 
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модулі віддаленого завантаження керуючих програм в обробні центри 

MMI, які забезпечують виробництво відповідно заданим параметрам на станках 

з ЧПУ, введеним як у ручному, так і в автоматичному режимах [61]; 

SCADA-системи (Supervisory Control&Data Acquisition) – програмно-

апаратні комплекси збору даних і диспетчерського контролю, які дозволяють на 

базі математичних моделей визначати, встановлювати і підтримувати у облад-

нанні промислових підприємств екологічно безпечні та економічно ефективні 

режими функціонування з урахуванням відповідних обмежень [62]. 

Моделюючи розвиток «розумних» виробничих комплексів, деталізацію 

контекстної діаграми будемо виконувати відмовившись від деталізації і дослі-

дження окремих елементів, які не є необхідними в рамках відповідної системи. 

На рис. Рисунок 3.2 представлено діаграму декомпозиції першого рівня де-

талізації інформаційної моделі розвитку «розумних» виробничих комплексів, 

яка містить шість основних функціональних блоків: «Оцінка потенціалу розви-

тку «розумних» виробництв на підприємствах»; «Визначення напрямків розви-

тку «смарт» виробництв»; «Підготовка персоналу в області IT-технологій»; 

«Технічна підготовка розвитку виробництва на базі КФС»; «Забезпечення без-

пеки функціонування та розвитку «розумного» виробництва»; «Оцінка ефекти-

вності функціонування та розвитку «смарт» підприємства». Інтерфейсні дуги 

«Моделі трансформації впливу виробничих факторів на економіку в процесі 

становлення «смарт» промисловості», «Математичні моделі виробничих проце-

сів /«розумних» виробництв» позначено в якості керуючої інформації [56, 57]. 

На вхід блоку оцінки потенціалу розвитку «розумних» виробництв на під-

приємствах систематично надходить інформація про основні параметри функ-

ціонування виробництв. Виходами і результатами виконання відповідної функ-

ції на підприємствах є інформація про наявність об'єднаних в єдине інформа-

ційне середовище КФС на підприємстві. На підставі зазначеної вхідної інфор-

мації виконується визначення напрямків розвитку «смарт» виробництв. У якос-

ті керуючої інформації використовуються моделі трансформації впливу вироб-

ничих факторів на економіку в процесі становлення «смарт» промисловос-

ті [56]. Далі проводиться відповідна підготовка персоналу в галузі IT-

технологій за виявленими напрямками смартизації підприємства. При цьому, 

механізмами, за допомогою яких проводиться навчання персоналу, виступають 

датчики, контролери, актуатори, широкосмуговий інтернет, бази даних підпри-

ємства Big Data та кіберфізичні CPS-системи, що відповідають напрямкам роз-

витку «розумних» виробничих комплексів. 

Далі навчений / підготований персонал за напрямками розвитку «смарт» 

виробництв готовий до технічного переозброєння виробництва, яке реалізуєть-

ся на наступному етапі розвитку «розумних» виробничих комплексів у відпові-

дному на рис. Рисунок 3.2 блоці «Технічна підготовка розвитку виробництва на 

базі КФС». Функція виконується за допомогою застосування математичних мо-

делей виробничих процесів / «розумних» виробництв [57] і з використанням да-
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тчиків, контролерів, актуаторів, широкосмугового інтернету, Big Data і CPS-

систем (існуючих на підприємстві і нових). Результатами технічної підготовки 

розвитку виробничих комплексів на базі КФС є можливість створення віртуа-

льної копії виробничих процесів і управління «смарт» підприємством в режимі 

реального часу. Відповідна цим виходам інформація є входами в блок «Забез-

печення безпеки функціонування та розвитку «розумного» виробництва» і ос-

новою для виконання зазначеної функції на підприємстві з використанням дат-

чиків, контролерів, актуаторів, CPS-систем, широкосмугового інтернету та Big 

Data, а також результатами, які подаються на вихід контекстної діагра-

ми (рис. Рисунок 3.1). 

У свою чергу результати виконання функції забезпечення безпеки функці-

онування та розвитку «розумного» виробництва, які показано стрілкою «Ре-

зультати функціонування і розвитку «розумного» виробництва» (рис. Рисунок 

3.2) подаються у вигляді результуючої інформації на вихід контекстної діагра-

ми інформаційної моделі та у вигляді вхідної інформації на блок «Оцінка ефек-

тивності функціонування та розвитку «смарт» підприємства» для виконання ві-

дповідної функції. Ще одним входом зазначеного блоку є вихід блоку «Техніч-

на підготовка розвитку виробництва на базі КФС», який описує результати по-

точної виробничої діяльності до смартизації та який позначено однойменною 

стрілкою на діаграмі декомпозиції першого рівня деталізації (рис. Рисунок 3.2).  

Оцінка ефективності функціонування та розвитку «смарт» підприємства 

проводиться на підставі моделей трансформації впливу виробничих факторів на 

економіку в процесі становлення «смарт» промисловості [56] та у вигляді од-

нойменної стрілки на рис. Рисунок 3.2 подається на вихід відповідного блоку. 

Крім того, інформація про ефективність функціонування та розвитку «смарт» 

підприємства є виходом контекстної діаграми відповідної інформаційної моде-

лі (рис.Рисунок 3.1). 

У зв'язку зі складністю реалізації функції, представленої в блоці 4 на 

рис. Рисунок 3.2, необхідним є більш докладний розгляд блоку «Технічна під-

готовка розвитку виробництва на базі КФС» і відповідна подальша деталізація 

інформаційної моделі розвитку «розумних» виробничих комплексів.  

Розглянемо діаграму декомпозиції другого рівня деталізації інформаційної 

моделі розвитку «розумних» виробничих комплексів, а саме блоку А4 «Техніч-

на підготовка розвитку виробництва на базі КФС» (рис. Рисунок 3.3). Діаграма 

декомпозиції другого рівня деталізації моделі розвитку «розумних» виробничих 

комплексів містить шість функціональних блоків: «Створення умов для продо-

вження поточної виробничої діяльності»; «Організація наявності програмного 

забезпечення розвитку «смарт» виробництв»; «Забезпечення широкосмугового 

зв'язку на підприємствах»; «Організація хмарних сховищ і серверів для великих 

обсягів даних»; «Забезпечення контролю виробничого процесу за допомогою 
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мережі наявних і нових КФС»; «Забезпечення зв'язку КФС з системами управ-

ління підприємством».  
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Послідовність виконання функцій, представлених в блоках, відповідає 
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порядковому номеру блоку на діаграмі (рис. Рисунок 3.3). Входами першого 

блоку «Створення умов для продовження поточної виробничої діяльності» є 

інформація про напрямки смартизації підприємства, основні параметри функці-

онування виробництв і навчений / підготований персонал за напрямками розви-

тку «смарт» виробництв. Інформація про результати поточної виробничої дія-

льності до смартизації є виходом відповідного блоку і подається як вхідний ін-

формаційний потік на блоки «Організація наявності програмного забезпечення 

розвитку «смарт» виробництв» і «Забезпечення контролю виробничого процесу 

за допомогою мережі наявних і нових КФС». 

Крім того, вихід є наскрізним інформаційним потоком на рис. Рисунок 3.3 

(подається на вихід діаграми), який разом з іншими інформаційними потоками 

є результатом виконання функції «Технічна підготовка розвитку виробництва 

на базі КФС» (рис. Рисунок 3.2). 

Входами блоку «Організація наявності програмного забезпечення розвитку 

«смарт» виробництв» також є стрілки «Напрями смартизації підприємства», 

«Основні параметри функціонування виробництв», «Навчений / підготований 

персонал за напрямками розвитку «смарт» виробництв», які забезпечують не-

обхідною інформацією і трудовими ресурсами виконання відповідної блоку 

функції на підприємстві. 

Керуючою інформацією для блоку «Організація наявності програмного за-

безпечення розвитку «смарт» виробництв» є математичні моделі виробничих 

процесів / «розумних» виробництв [57]. Програмне забезпечення розвитку 

«смарт» виробництв повинно відповідати і забезпечувати здійсненність розра-

хунків відповідно до рівня складності тих математичних моделей, які обрано 

для опису тих чи інших виробничих процесів на підприємстві або цілих вироб-

ничих комплексів. При цьому, механізмами реалізації даної функції будуть дат-

чики, контролери, актуатори, КФС (CPS-системи), широкосмуговий інтернет 

бази знань (Big Data) «розумних» виробничих комплексів. Результат виконання 

функції, представленої в блоці 2 на рис. Рисунок 3.3, описує стрілка «Програм-

не забезпечення «смарт» розвитку підприємства». Вона є входом для чотирьох 

наступних блоків на діаграмі та забезпечує виконання відповідних функцій роз-

витку «розумних» виробничих комплексів, а саме: «Забезпечення широкосму-

гового зв'язку на підприємствах»; «Організація хмарних сховищ і серверів для 

великих обсягів даних»; «Забезпечення контролю виробничого процесу за до-

помогою мережі наявних і нових КФС»; «Забезпечення зв'язку КФС з система-

ми управління підприємством». Також входами блоку «Забезпечення широкос-

мугового зв'язку на підприємствах» є стрілки «Навчений / підготований персо-

нал за напрямками розвитку «смарт» виробництв» і «Наявність об'єднаних у 

єдине інформаційне середовище КФС на підприємстві». Також як і у поперед-

ньому розглянутому блоці керуючої інформацією для забезпечення широкос-

мугового зв'язку на підприємствах є математичні моделі виробничих проце-

сів / «розумних» виробництв [22], що говорить про необхідність урахування ха-
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рактеру математичних моделей «розумних» виробничих комплексів у пропуск-

ній здатності створюваної мережі. 

Результатом забезпечення широкосмугового зв'язку на підприємствах бу-

дуть інфраструктура зв'язку та широкосмуговий інтернет «розумного» вироб-

ничого комплексу, що відображено на діаграмі однойменної вихідною стрілкою 

«Інфраструктура зв'язку, широкосмуговий інтернет» з розглянутого бло-

ку (рис. Рисунок 3.3). Ця ж стрілка є вхідною для четвертого блоку діаграми А4 

«Організація хмарних сховищ і серверів для великих обсягів даних». Входами 

відповідного блоку крім розглянутих стрілок «Інфраструктура зв'язку, широко-

смуговий інтернет» і «Програмне забезпечення для забезпечення «смарт» роз-

витку підприємства» є стрілки «Наявність об'єднаних в єдине інформаційне се-

редовище КФС на підприємстві», «Основні параметри функціонування вироб-

ництв» і «Навчений / підготований персонал за напрямками розвитку «смарт» 

виробництв». Вхідні стрілки характеризують необхідні інформаційно-

комунікаційні потоки для організації хмарних сховищ і серверів для великих 

обсягів даних при створенні «розумних» виробничих комплексів. При цьому 

тип і структура таких сховищ і серверів повинні забезпечувати необхідний фі-

зичний обсяг пам'яті та відповідати математичним моделям виробничих проце-

сів / «розумних» виробництв, приклади яких розглянуто в [22]. Цей факт на діа-

грамі відображено стрілкою з управління «Математичні моделі виробничих 

процесів / «розумних» виробництв». 

Механізмами, що забезпечують виконання функції «Організація хмарних 

сховищ і серверів для великих обсягів даних» виступають стрілки, що входять 

до відповідного блоку на рис. Рисунок 3.3 знизу: «Датчики, контролери, актуа-

тори», «Широкосмуговий інтернет», «Big Data», «CPS-системи». 

Виходом блоку «Організація хмарних сховищ і серверів для великих обся-

гів даних» і результатом реалізації відповідної функції в рамках розвитку «ро-

зумних» виробничих комплексів стане створення хмарних сховищ і серверів 

даних, що на рис. Рисунок 3.3 відображено стрілкою «Хмарні сховища, сервера 

даних». Розглянутий інформаційний потік, окрім виходу для блоку 4, є входом 

для блоку 5 «Забезпечення контролю виробничого процесу за допомогою ме-

режі наявних і нових КФС». Крім того, для забезпечення контролю виробничо-

го процесу за допомогою мережі наявних і нових КФС необхідно використову-

вати інформацію про результати поточної виробничої діяльності до смартизації, 

новостворені інфраструктуру зв'язку та широкосмуговий інтернет, програмне 

забезпечення для «смарт» розвитку підприємства, об'єднані в єдине інформа-

ційне середовище КФС на підприємстві, інформацію про напрямки смартизації 

підприємства / виробничого комплексу і навчений / підготований персонал за 

напрямками розвитку «смарт» виробництв. Усі перераховані інформаційно-

комунікаційні зв'язки відображено відповідними вхідними стрілками в блок 5 

на діаграмі декомпозиції другого рівня деталізації (рис. Рисунок 3.3). При цьо-

му контроль виробничого процесу за допомогою мережі наявних і нових КФС 
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«розумних» виробництв з використанням датчиків, контролерів, актуаторів, 

CPS-систем, широкосмугового інтернету і Big Data, що відображено на 

рис. Рисунок 3.3 відповідними стрілками-механізмами, що входять до блоку 

знизу. 

Виходом блоку «Забезпечення контролю виробничого процесу за допомо-

гою мережі наявних і нових КФС» є стрілка «Віртуальна копія виробничих 

процесів в режимі реального часу». Віртуальна копія виробничих процесів в 

режимі реального часу також є наскрізним виходом діаграми і входом в остан-

ній блок декомпозиції другого рівня деталізації інформаційної моделі розвитку 

«розумних» виробничих комплексів – «Забезпечення зв'язку КФС з системами 

управління підприємством» (рис. Рисунок 3.3). 

Забезпечення зв'язку КФС з системами управління підприємством відбува-

ється так само в рамках параметрів математичних моделей виробничих проце-

сів «розумних» виробництв, про що говорить стрілка з управління звер-

ху (рис. Рисунок 3.3). Крім віртуальної копії виробничих процесів в режимі ре-

ального часу входами для блоку 6 на рис. Рисунок 3.3 є «Програмне забезпе-

чення для забезпечення «смарт» розвитку підприємства», «Інфраструктура зв'я-

зку, широкосмуговий інтернет», «Хмарні сховища, сервера даних», «Навче-

ний / підготований персонал за напрямками розвитку «смарт» виробництв». 

Виконання функції забезпечення зв'язку КФС з системами управління підпри-

ємством дозволить отримати на виході управління «смарт» підприємством в 

режимі реального часу, що відображено на діаграмі відповідної стрілкою, яка 

виходить з блоку 6 (рис. Рисунок 3.3). Також стрілка «Управління «смарт» під-

приємством у режимі реального часу» є наскрізною для діаграми другого рівня 

деталізації (рис.  Рисунок 3.3) і зображена як вихід з блоку 4 «Технічна підгото-

вка розвитку виробництва на базі КФС» (рис. Рисунок 3.2). 
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Таким чином, розроблено інформаційну IDEF0-модель розвитку «розу-

мних» виробничих комплексів в рамках концепції Industry 4.0, яку засновано 

на функціональному аналізі основних етапів впровадження концепції 

Industry 4.0 на виробництві, реалізація якої дозволяє в логічній, зручній і послі-

довній формі оптимізувати взаємозв'язки між функціями управління та основ-

ними інформаційно-комунікаційними зв'язками, механізмами реалізації, ком-

плексом математичних моделей і підходів розвитку "розумних" виробничих 

комплексів в рамках існуючої організаційної структури. Крім цього модель до-

зволяє отримати цілісну картину процесу реалізації концепції Industry 4.0 на 

виробництвах, а також забезпечити інформаційну підтримку розвитку «розум-

них» виробничих комплексів у рамках переходу промисловості до стандарту 

Industry 4.0, що дозволяє скоротити час обробки інформації та підготовки рі-

шень в процесі реалізації відповідної концепції та дозволить забезпечити ефе-

ктивність функціонування та розвитку «смарт» виробництв.  

Керівникам промислових підприємств в процесі забезпечення інновацій-

ного розвитку в рамках концепції Industry 4.0 рекомендовано впровадження ін-

формаційної IDEF0-моделі розвитку "розумних" виробничих комплексів у 

практику функціонування та розвитку виробничих комплексів. 

Відповідно IDEF0-моделі розвитку «розумних» виробничих комплексів, 

які впроваджують зміни в контексті «смарт» розвитку та концепції Industry 4.0, 

для вирішення основних виробничих завдань керівникам підприємств в рамках 

діючої організаційної структури виробничих комплексів рекомендовано: 

 оцінювати потенціал об'єднаних в єдине інформаційне середовище 

кіберфізичних систем; 

 визначати сфери / перелік необхідних додаткових розробок нових і 

модернізації вже існуючих кіберфізичних систем; 

 активізувати перекваліфікацію наявного штату працівників, залу-

чення фахівців у сфері IT-технологій, створення спеціалізованих відділів авто-

матизації та інформатизації; 

 організувати доступ до широкосмугового зв'язку, відповідного про-

грамного забезпечення, організувати хмарні сховища або сервера даних, необ-

хідні для зберігання великих даних; 

 організувати контроль виробничого процесу за допомогою безпеч-

них кіберфізичних систем та віртуалізації на основі отримання інформації про 

продукти і процеси в режимі онлайн; 
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 забезпечити взаємозв'язок безпечних кіберфізичних систем вироб-

ничих процесів і систем управління підприємством для моделювання і вирі-

шення завдань планування і управління (промислові підприємства). 

У свою чергу, Департаменту промислової політики Міністерства еконо-

мічного розвитку і торгівлі України та Торгово-промисловій палаті України ре-

комендовано розробити та розповсюджувати серед промислових підприємств 

методичні рекомендації з інформаційного забезпечення підтримки розвитку 

смарт-виробничих комплексів на базі запропонованої IDEF0-моделі, яка дозво-

лить скорочувати час обробки інформації та підготовки рішень, підвищувати 

ефективність функціонування та розвитку смарт-виробництв.   

Таким чином, головне призначення розробленої моделі полягає у забез-

печенні інформаційної підтримки розвитку «розумних» виробничих комплексів 

у рамках забезпечення переходу промисловості до стандарту Industry 4.0. За 

допомогою запропонованої інформаційної моделі в результаті розвитку 

«смарт» компонентів і об'єднання в єдину мережу промислових датчиків, конт-

ролерів, актуаторів, КФС з використанням широкосмугового інтернету і інфор-

маційних сховищ Big Data можливим стане отримання віртуальної копії вироб-

ничих процесів і управління «смарт» підприємствами в режимі реального часу. 

Розроблена інформаційна IDEF0-модель розвитку «розумних» виробничих 

комплексів дозволяє отримати цілісну картину відповідних процесів на вироб-

ництвах, основні системні поняття якої формують базу майбутньої інформацій-

ної системи розвитку «смарт» виробництв. Запропонована модель дозволяє ке-

рівництву і співробітникам підприємств отримати чітке уявлення про те, які да-

ні використовуються і які функції виконуються в процесі створення «розум-

них» виробничих комплексів та є основою для подальшої автоматизації проце-

сів розвитку «розумних» виробництв. 
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Таким чином, у науково-аналітичній доповіді обґрунтовано необхідність 

вирішення завдань створення єдиного інформаційного простору промислових 

комплексів в умовах ускладнення технологій виробництва і впровадження кібе-

рфізичних систем у виробничі процеси. На основі аналізу сучасних підходів до 

створення єдиного інформаційного простору промислових комплексів обґрун-

товано доцільність використання для цього методології структурного підходу.  

Вперше в Україні на базі структурного підходу (а саме методології SADT) 

розроблено інформаційну IDEF0-модель розвитку "розумних" виробництв, яка 

містить рекомендації щодо послідовності дій та дозволяє отримати цілісну кар-

тину відповідних процесів безпосередньо в процесі впровадження концепції Ін-

дустрії 4.0 на промислових виробництвах. Структурний підхід і, зокрема, мето-

дологія побудови SADT моделей, дозволяє ілюструвати функції, які викону-

ються системою, взаємозв’язок даних і дозволяє найбільш повно розглянути 

інформаційно-комунікаційні зв'язки модельованих систем.  

Застосування нотації IDEF0 для моделювання процесів розвитку «розум-

них» виробничих комплексів дає переваги щодо наочного та зручного для 

сприйняття уявлення структури процесів, вхідних і вихідних потоків, механіз-

мів і керуючих впливів, що сприятиме оперативності та ефективності практич-

ного впровадження розвитку «розумних» виробничих комплексів. Крім того, 

дозволяє проводити функціональну декомпозицію процесів розвитку «розум-

них» виробничих комплексів і представити їх у вигляді сукупності ієрархічно 

впорядкованих, взаємопов'язаних діаграм. 

Формалізація в рамках інформаційної моделі процесів оцінки потенціалу 

розвитку «розумних» виробництв, визначення напрямків розвитку, підготовки 

персоналу в області IT-технологій, технічною підготовки розвитку виробництва 

на базі КФС, забезпечення безпеки функціонування та розвитку «розумного» 

виробництва і оцінки ефективності функціонування та розвитку «смарт» підп-

риємства дозволяє не тільки наочно представити основні етапи розвитку «розу-

мних» виробничих комплексів, а й проаналізувати вплив різних вхідних факто-

рів на результати відповідних змін. 

Розроблена структурно-функціональна модель інформаційно-

комунікаційного забезпечення реалізації основних функцій розвитку «розум-

них» виробництв спирається на моделі трансформації впливу виробничих фак-

торів на економіку в процесі становлення Industry 4.0, математичні моделі ви-

робничих процесів «розумних» виробництв і враховує основні параметри їх 

функціонування. За допомогою запропонованої інформаційної моделі у проми-

слових комплексах в результаті розвитку «смарт» компонентів і об'єднання в 

єдину мережу промислових датчиків, контролерів, актуаторів, КФС з викорис-
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танням широкосмугового інтернету і інформаційних сховищ Big Data можли-

вим стане отримання віртуальної копії виробничих процесів і управління 

«смарт» підприємствами в режимі реального часу для забезпечення ефективно-

сті функціонування та розвитку «смарт» виробництв. Таким чином, дозволяє в 

логічній, зручною і послідовній формі описати взаємозв'язки між функціями 

управління та основними інформаційно-комунікаційними зв'язками, механіз-

мами реалізації, комплексом математичних моделей і підходів розвитку «розу-

мних» виробничих комплексів. 

Інформаційне забезпечення процесів розвитку «розумних» виробничих 

комплексів в рамках відповідної IDEF0-моделі дає уявлення про перелік і взає-

мозв'язок інформаційних потоків, методів, процесів, механізмів і інструментів 

інформаційно-комунікаційної взаємодії. Особливістю представленого підходу є 

можливість його адаптації до специфіки конкретного смарт-виробництва. При 

цьому не виникатиме необхідність в залученні значних додаткових фінансових 

і людських ресурсів, тому що всі функції передбачено здійснювати в рамках 

діючої організаційної структури виробничих комплексів, які впроваджують 

зміни в контексті «смарт» розвитку. 

Однією зі слабких сторін запропонованої розробки є те, що основні функ-

ції розвитку «розумних» виробничих комплексів безпосередньо на виробництві 

будуть виконуватися різними елементами організаційної структури, які не ви-

значено в рамках розглянутої IDEF0-моделі. Крім того, модель не визначає від-

повідального за кінцевий результат розвитку «розумних» виробництв і тих, хто 

буде контролювати такий розвиток на виробництві в цілому. Однак, представ-

лений підхід створює умови для практичного впровадження заходів розвитку 

«розумних» виробництв в рамках діючої організаційної структури підприємст-

ва, не вимагає залучення додаткових ресурсів і дозволяє усунути зазначені не-

доліки безпосередньо на виробництвах, які будуть впроваджувати запропоно-

вану модель в практику функціонування. Головне призначення моделі полягає в 

забезпеченні інформаційної підтримки розвитку «розумних» виробничих ком-

плексів. Окрім того, розглянута інформаційна модель є основою для подальшої 

автоматизації процесів розвитку «розумних» виробничих комплексів. 

Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України та Торгово-промисловій палаті України рекомендовано роз-

робити та розповсюджувати серед промислових підприємств методичні реко-

мендації з інформаційного забезпечення підтримки розвитку смарт-виробничих 

комплексів на базі запропонованої IDEF0-моделі, яка дозволяє скорочувати час 

обробки інформації та підготовки рішень, підвищувати ефективність функціо-

нування та розвитку смарт-виробництв. Керівникам промислових підприємств 

рекомендовано ініціативи щодо інформаційного забезпечення підтримки розви-

тку смарт-виробничих комплексів в рамках діючої організаційної структури 
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відповідно впровадженню змін в контексті «смарт» розвитку та концепції 

Industry 4.0. 

Перспективним напрямком досліджень є впровадження запропонованої 

інформаційної моделі розвитку «розумних» виробничих комплексів в практику 

функціонування та розвитку промислових підприємств.
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

Інститут є провідною установою академічної науки України у проведені фундамен-

тальних та прикладних досліджень проблем у галузі економіки та соціальної політики в 

контексті пост- та неоіндустріального розвитку.  

Науковий колектив інституту приймає участь у розробці програмних документів з 

питань модернізації промислових регіонів; активізації соціального та трудового потенціа-

лу промисловості; вирішення проблем підвищення ефективності господарювання у галу-

зях промисловості; розробки стратегії промислового розвитку в контексті світогосподар-

ських трансформацій та його фінансово-економічного регулювання; забезпечення інвес-

тиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю.  

Видавництво інституту широко розповсюджує результати наукових досліджень, з 

якими можна ознайомитися на офіційному сайті інституту http://iie.org.ua та сайті науко-

во-практичного журналу «Економіка промисловості» http://ojs.econindustry.org. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ» ВИРОБНИЦТВ 
 

 

 

вирішують завдання створення єдиного інформаційного простору промислових комплексів в умо-

вах ускладнення технологій виробництва і впровадження кіберфізичних систем у виробничі про-

цеси. Інструментарій та пропозиції щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення реалізації 

основних функцій розвитку «розумних» виробництв, а також рекомендації щодо послідовності дій 

безпосередньо в процесі впровадження концепції Індустрії 4.0 на промислових виробництвах. 

Підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України за темою «Напрями становлення 

"смарт" промисловості в Україні»" підтема "б": "Науково-аналітичне обґрунтування напрямів ста-

новлення "смарт" промисловості в Україні" (шифр теми III–06–16, державний реєстраційний но-

мер роботи 0116U004195). 
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