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Технологічна система надзвичайно швидко реагує на 

потреби дня і генерує базові проривні технології, які необ-

хідні, для реалізації певних соціально-економічних трендів 

сучасності. 

Як бачимо, науково-технічний прогрес перебуває у 

постійному русі, незмінно генеруючи інновації. Значна 

кількість з них стає проривними, перетворюючись у дже-

рело нових соціально-економічних трендів. Цей рух су-

проводжується надзвичайно активними трансформаціями 

економічних систем та бізнес-середовища. При цьому тем-

пи змін весь час прискорюються. Кожна з цих трансформа-

цій наповнена надзвичайно драматичною підприємниць-

кою діяльністю з її напругою, розрахунками, ризиками, 

конкурентною боротьбою, запаморочливими злетами та 

повними відчаю падіннями. 

Але саме цей нескінченний рух, в якому інновації по-

стійно відкривають цикли розвитку нового і зачиняють 

шляхи існування старого, страхують соціально-економічні 

системи від застою, в якому незмінно починають виникати 

нові і загострюватися старі соціально-економічні проблеми. 
 

 

2.4 Напрями формування сучасних проривних 
технологій 

Третя і Четверта промислові революції принесли нові 

проривні технології, які виводять людство на рубіж без-

прецедентних змін. Якщо коротко, то підсумком Четвертої 

промислової революції (Industry 4.0) має стати формування 

суспільства, побудованого на роботі кіберфізичних систем. 

На «плечі» останніх будуть покладені основні виробничі 

функції. Причому машини зможуть виконувати їх без без-

посередньої участі самої людини. Схожі перспективи сьо-

годні вже ясно проглядаються в траєкторії розвитку такого 

ключового явища Industry 4.0, як Інтернет речей. 
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Найважливішим завданням, яке має розв’язати люд-

ство в найближчому майбутньому, є гармонізація індуст-

ріального і біосферного метаболізму. Кроки до цього здій-

снюються ще в межах Третьої промислової революції за 

двома ключовими напрямками. Перший із них – карди-

нальна дематеріалізація (зниження матеріаломісткості та 

енергоємності) технічних систем. Базовий інструментарій 

для цього формується на основі альтернативної енерге-

тики, адитивних технологій із використанням 3D-прин-

терів і «розумних» (інформатизованих) систем. Все разом 

дозволяє якісно (у рази) підвищити ефективність функціо-

нування господарських систем. 

Другий напрямок пов’язаний зі створенням і актив-

ним використанням матеріалів, які гармонійно вписуються 

в екосистемні обмінні процеси. 

Колосальний спектр можливостей очікує саму лю-

дину. Крайні траєкторії водночас репрезентовані двома 

полярними трендами. Перший передбачає соціальний про-

грес емансипованої від рутинних виробничих операцій 

людини через її особистісний розвиток. Другий допускає 

перетворення кібергізованої людини на живу істоту, життя 

і діяльність якої будуть жорстко контролюватися системою 

глобального метарозуму. В останній може розвинутися 

реальність всепланетної пам’яті, яка зароджується сьогодні 

на основі «хмари». 

Усі досягнуті і прийдешні досягнення людства – на-

слідок створюваних людиною проривних технологій, зна-

чення яких буде лише зростати. Європа – одна з лідерів 

науково-технічного прогресу. Про те, яка увага тут приді-

ляється реалізації проривних технологій і контролю за 

ними, можна судити за змістом ключових напрямків ініці-

йованої ЄС програми наукового співробітництва країн 

континенту «Горизонт 2020». Зокрема одне з провідних 

місць тут належить дослідженню наслідків ключових інно-
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вацій і проривних технологій сучасності. Серед таких: Ін-

тернет речей, штучний інтелект, технології альтерна-

тивної енергетики, технології адитивних методів вироб-

ництва з використанням 3D-принтерів, технології отри-

мання нових матеріалів, блокчейн, великі бази аналітичних 

даних (analytics), віртуальна і доповнена реальності, моде-

лювання (simulations) та гейміфікація (gamification), алго-

ритмічні методи (algorithmic techniques) тощо. Коротка 

характеристика сучасних проривних технологій представ-

лена в табл. 2.2. 

 
Таблиця 2.2 – Характеристика сучасних провідних про-

ривних технологій 

Назва технології Характеристика 

1 2 

Отримання енергії з 
альтернативних 

джерел  

Джерела енергії, основані на вилученні енергії 
із процесів, які постійно відновлюються в при-

родному середовищі. До основних належать: 
сонячне світло, вітер, водні течії, припливи/ 
відпливи, морські хвилі, геотермальна енергія, 
енергія з різниці потенціалів (температур, тис-
ків, хімічних характеристик, енергія з різних 
видів рухів, електромагнітна енергія Землі, 
енергія з біогазу, енергія з біопалива (дере-
вини, рослинної олії, етанолу). 

Методи ефективного 
зберігання енергії 

Процес, в ході якого енергія, що отримується із 
зовнішніх джерел (сонячних, теплових, віт-
ряних, геотермальних та ін.), фіксується і збе-
рігається в ефективних автономних пристроях. 
Наразі можна виділити п’ять основних напрям-
ків, які так чи інакше обіцяють стати перспек-
тивними для їх комерційного розвитку:  

 гідроакумулювання (пов’язано з природним 
і штучним підйомом рівня води в періоди над-
лишку виробництва енергії та утилізацією на-
копиченої енергії в пікові періоди);  

 електроакумулювання;  

 водневі технології;  
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

  теплове акумулювання;  

 хімічне акумулювання (пов’язане з ціле-
спрямованою зміною властивостей речовин за 
рахунок надлишку енергії або накопиченням 
органічних речовин із подальшим отриманням 
біогазу або електрики). 

Інтернет речей (від 

англ. Internet of 
Things, IoT ) 

Концепція мережі, що складається із взаємо-

пов’язаних фізичних пристроїв (оснащених 
датчиками, програмним забезпеченням та 
виконавчим інструментарієм), здатних до кому-
нікації з іншими пристроями та виконання 
різних корисних для людини функцій. 

Штучний інтелект 
(ШІ) (англ. Artificial 
intelligence – AI) 

1) Властивість створених людиною технічних 
засобів (комп’ютерних пристроїв і програмного 
забезпечення) виконувати творчі функції, схожі 
на ті, які виконує людина. 
2) Широка область досліджень, що включає 
різні теорії, методи, технології і практики, а та-
кож певні базові поняття, а саме: машинне нав-
чання, нейронна мережа, глибинне навчання, 
когнітивні обчислення, комп’ютерний зір. 

Адитивні технології 
(від анг. Additive 
technologies – AT); 
Терміни аналоги: 
адитивне 
виробництво (additive 
manufacturing – AM); 
фабер технології 
(fabber technologies – 
FT); 3D-друк (3D-prin-
ting); пряме цифрове 
виробництво (direct 
digital manufacturing) 

Група технологічних методів виготовлення 
виробів, побудована на поетапному форму-
ванні виробів шляхом додавання матеріалу на 
основу (платформу або заготовку) за триви-
мірною комп’ютерною моделлю. 
Використовуються методи: селективного ла-
зерного плавлення, лазерної стереолітографії, 
селективного лазерного спікання, електронно-
променевої плавки, моделювання методів 
багатоструминного моделювання, викорис-
тання ефектів ламінування, комп’ютерної осьо-
вої літографії. 
Сфери застосування – практично всі сектори 
економіки. 

Радіочастотна 
ідентифікація (англ. 
Radio Frequency 
Identification – RFID) 

Спосіб автоматичної ідентифікації об’єктів, в 
якому за допомогою радіосигналів зчитуються 
або записуються дані, що зберігаються в так 
званих транспондерах, або RFID-мітках. 
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 Базовими елементами RFID системи є: зчиту-
вач, антена і сама мітка. RFID є сучасною тех-
нологією автоматичної ідентифікації предметів, 
яка дозволяє автоматизувати процес збору і 
обробки інформації безконтактним способом. 
Сфера застосування – повсюдно. 

Віртуальна реаль-

ність – ВР (англ. 
Virtual reality, VR, 
штучна реальність) 

1) Створений технічними засобами світ, що 

передається людині через її відчуття: зір, слух, 
дотик та ін. ВР імітує як вплив, так і реакцію на 
нього. Поведінка предметів ВР зазвичай на-
ближена до поведінки предметів матеріальної 
реальності і узгоджується з реальними зако-
нами фізики (гравітація, властивості рідин або 
газів, зіткнення з предметами, віддзеркалення 
тощо). А динаміка руху предметів виконується 
в реальному часі. 

2) Ілюзія дійсності, створена за допомогою 
комп’ютерних систем, які забезпечують зорові, 
звукові та інші відчуття. 
Виділяють такі властивості ВР:  
породженість – ВР створюється активністю 
іншої реальності, зовнішньої щодо неї; 
актуальність – ВР існує тільки «тут і тепер», 
поки діє реальність, що її створює; 
автономність – має свої власні простір, час і 
закони існування; 
інтерактивність – може взаємодіяти з іншими 
реальностями, зокрема, і з тією, що її створює. 

Існують такі інструменти створення ВР: оку-

ляри й шоломи; спеціальні кімнати; рукавиці, 
що передають положення рук та пальців; кон-
тролери зі зворотнім зв’язком (що дозволяють 
стимулювати маніпуляції з віртуальними пред-
метами). 

Сфери використання ВР включають: навчання, 
науку, дизайн (побудова і редагування триви-
мірних моделей механізмів, споруд тощо), 
розваги, військову справу. 
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1 2 

Доповнена реаль-
ність – ДР (англ. 
Augmental reality, AR) 

1) Результат введення в поле сприйняття будь-
яких сенсорних даних з метою доповнення кар-
тини про оточуюче середовище і поліпшення 
інформації. 
2) Система, яка має певні властивості: а) поєд-
нує віртуальне і реальне; б) взаємодіє в реаль-
ному часі; в) працює в тривимірному просторі. 
3) Термін, що позначає всі проєкти, спрямовані 

на доповнення реальної дійсності будь-якими 
віртуальними елементами; ДР – складова 
змішаної реальності (англ. Maxed reality), коли 
реальні об’єкти інтегруються у віртуальне се-
редовище. 
Методи реалізації: 1) прив’язка до маркера 
(зображення, логотипу, звуку); 2) прив’язка до 
площини (напр., до певної точки чи лінії); 
3) прив’язка до геолокації; 4) портали; 5) взає-
модія з фізичними об’єктами; 6) інтеграція реа-
лістичних персонажів; 7) розширений функціо-

нал; 8) мультиплеєр; 9) Web AR. 
Сфери застосування: освіта, медицина, служба 
безпеки, експлуатація транспорту, будівництво, 
поліграфія, диспетчерські служби, авіація, 
ремонтні роботи, розваги, військова справа, 
управління транспортом. 

GPS (англ. Global 
Positioning System – 
система глобального 
позиціонування) 

Супутникова система навігації, що забезпечує 
визначення відстані, часу, швидкості місцепо-
ложення об’єкта в всесвітній системі координат 
WGS 84. Система розроблена, реалізована і 
експлуатується Міністерством оборони США. 

При цьому наразі вона доступна для викорис-
тання і в цивільних цілях у будь-якій країні 
світу. 

Технологія розподіле-
ного реєстрування 
(англ. Distributed 
Ledger Technology) 

Технологія зберігання даних, що розподіляє 
інформацію між багатьма вузлами зв’язку або 
обчислювальними пристроями. Вона має кілька 
ключових особливостей: 1) відсутність цент-
рального адміністратора; 2) спільне викорис-
тання з узгодженням за визначеним алго-
ритмом; 3) децентралізований географічний 
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 розподіл копій бази даних між усіма вузлами 
зв’язку. Кожен вузол може вносити зміни в 
реєстр незалежно від інших. Потім всі разом 
голосують за ухвалення змін; при досягненні 
консенсусу реєстр доповнюється новими да-
ними. Кожен учасник мережі має власну іден-
тичну копію реєстру, а самі зміни добавля-
ються протягом кількох хвилин. 

Блокчейн (англ. 
Blockchain) 

Розподілений реєстр може застосовуватися не 
лише в блокчейні криптовалют, а й в інших 
сферах діяльності. В нього можуть вноситися 
будь-які дані: фінансові, юридичні, статистичні, 
електронні та інші. 
Вибудований за певними правилами безперер-
вний послідовний ланцюжок блоків, що містять 
інформацію. Зв’язок між блоками забезпечу-
ється не тільки взаємним порядком блоків, а й 
тим, що кожний блок містить свою власну хеш-

суму й хеш-суму попереднього блоку. Для 
зміни інформації в блоці необхідно редагувати і 
всі наступні блоки. Як правило, копії ланцюж-
ків блоків зберігаються на багатьох різних 
комп’ютерах незалежно один від одного. Це 
створює великі перешкоди для внесення змін в 
інформацію, вже включену в блоки. 
Вперше блокчейн було реалізовано в системі 
«Біткоїн» відносно до ланцюжка транзакцій. 
Втім технологія ланцюжків може поширюва-
тися на будь-які взаємозв’язані інформаційні 
блоки. Наразі, блокчейн застосовується в таких 
сферах: фінансові операції, ідентифікація ко-
ристувачів, технологіях кібербезпеки. 

Великі дані – ВД 
(англ. Big Data) 

Набори інформації (як структурованої, так і 
неструктурованої) настільки великих розмірів, 
що традиційні способи та підходи (в основному 
ті, що базуються на методах бізнесової аналі-
тики та системах управління базами даних) не 
можуть бути застосовані до них. В противагу 
цьому почали використовуватися інструменти 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

 горизонтально масштабованого програмування, 
які з’явилися на кінці 2000-х років. В сукупність 
методичних підходів та інструментів включають-
ся засоби масово-паралельного оброблення не-
визначено структурованих даних. 
Необхідно зазначити, що термін «великі» сто-
совно даних обумовлений не тільки об’ємом 
інформації, але й її складністю. Ця складність 

спочатку передавалася набором ознак VVV 
(volume, velocity, variety). Перше означає фізи-
чний об’єм інформації. Друге (velocity) – швид-
кість як приросту даних, так і необхідності 
швидкісного оброблення результатів. Третє 
(variety) – різноманітність одночасно оброблю-
ваної інформації. Пізніше почали додаватися 
нові V (що характеризують якість даних): ve-
racity – достовірність, viability – життєздатність, 
value – цінність, variability – мінливість, visuali-
zation – візуалізація. 

Хмарні технології 
(англ. Cloud 
Technology) 

Модель, що передбачає віддалене оброблення 
та зберігання даних; ця технологія надає ко-
ристувачам мережі Інтернету доступ до 
комп’ютерних ресурсів сервера і використання 
програмного забезпечення як онлайн-сервісу. 
Хмарні технології – основа розвитку штучного 
інтелекту, адже саме на «хмарі» виконується 
переважна частка операцій (розрахунків, 
аналізу даних), які забезпечують функціону-
вання систем штучного інтелекту. 

 

Серед названих проривних технологій особливу роль відіг-

рає Інтернет речей. Саме в цій технології фактично концентру-

ється основне завдання, яке покликане вирішити Четверта проми-

слова революція. Воно в кінцевому рахунку зводиться до форму-

вання кіберфізичних систем, здатних задовольняти потреби лю-

дей без участі самої людини у виробничому процесі. 

 
Компанія Gartner датує початок «циклу хайпу Інтернету ре-

чей» 2012 роком (Camarinha-Matos, 2013). З англійської «hype cy-
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cle» зазвичай перекладається як «цикл зрілості», «цикл суспіль-
ного інтересу», «цикл визнання». Аналітики корпорації Cisco вва-
жають 2009 рік періодом зародження Інтернету речей (ІР), бо з 
цього часу кількість пристроїв, під’єднаних до мережі «Інтернет», 
перевищила кількість населення Землі. У такий спосіб глобальна 
мережа стала обслуговувати не тільки людей, а й безпосередньо 
речі (Evans, 2011). З початку 2010-х років на роботу ІР стали по-
ширюватися принципи «хмарних» технологій. Інакше кажучи, ІР 
почав контролюватися центрами обробки даних, або, просто ка-
жучи, «Хмарою» (Bonomi et al, 2012). 

 

До 2011 року дозріли необхідні передумови для масш-

табного «збирання» ІР. До цього часу досягли зрілості зга-

дані вище 12 «комплектуючих» ІР-явищ (детальніше – в 

окремому розділі). Цікавим фактом є те, що їхній своєрід-

ний запуск у виробництво відбувся практично одночасно. 

Зокрема з 12 названих циклів у дев’яти критична подія (на-

приклад, випуск типового зразка) відбулася в одному і тому 

самому 1973 році. У двох – зовсім недалеко від цього пері-

оду (1968 р. і 1971 р.). І лише в одного (винахід об’ємного 

друку) це сталося на 8 років пізніше. 

 
За оцінками компанії Ericsson прогнозується, що до 2021 

року у світі до інтернету буде підключено понад 30 мільярдів 
пристроїв, з них близько 16 мільярдів будуть так чи інакше 
пов’язані між собою в межах концепції Інтернету речей. На ці цілі 
передбачається інвестувати близько 1,4 трильйона доларів США 
(Интернет вещей, 2020). 

 

Важливим моментом, який потрібно відзначити в 

межах цієї теми, є взаємозалежність і компліментарність 

(тобто взаємодоповнюваність) згаданих проривних техно-

логій. Так, розвиток комп’ютерної техніки залежить від 

розробок у сфері штучного інтелекту, а останні – від про-

гресу інформаційних технологій. Такий взаємозв’язок тією 

чи іншою мірою спостерігається між усіма компонентами 

поданої системи. 
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Зокрема можна вважати, що ІР є умовною вершиною 

піраміди подій, які сприяли його створенню. Варто зазна-

чити, що подана схема є досить умовною. За бажання її 

можна змінити так, що Інтернет речей буде обслуговчим 

компонентом щодо інших згаданих компонентів, напри-

клад, «хмарних» технологій, штучного інтелекту, GPS або 

комп’ютерних систем. Адже життя не стоїть на місці. При-

чини постійно міняються місцями з наслідками. І створені 

базові структури Інтернету речей починають виконувати 

роль робочого інструменту щодо вдосконалення вже інших 

проривних технологій.  

 

 

2.5 Приклади застосування проривних 
технологій на транспорті 

Застосування інформаційно-комунікаційних техноло-

гій (ІКТ) на транспорті (зокрема, SMART) дає можливість 

підвищити ефективність використання інформаційно-ко-

мунікаційних засобів (наприклад, інформаційних систем, 

систем зв’язку, ідентифікаційних систем, штучного інте-

лекту тощо). Це досягається, зокрема в рамках концепції 

розумних міста.  

Інтелектуальні транспортні системи як специфічна 

форма реалізації технологій інформаційних комунікацій для 

управління транспортом відносять до технологій, що забез-

печують доступ до інформації через телекомунікації. 

Основна увага приділяється комунікаційним технологіям, 

включаючи Інтернет, бездротові мережі, стільникові теле-

фони та інші комунікаційні засоби. Основне визначення 

інтелектуальних транспортних систем (ІТС) наведено в Ди-

рективі ЄС 2010/40/ЄС (Payne, 2015), що характеризує ІТС 

як системи, в яких застосовуються інформаційні та комуні-

каційні технології. 


