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АНОТАЦІЯ  
 

Ефективна робота виробничого підприємства можлива тільки за 

умов узгодженої роботи усіх задіяних бізнес- та виробничих процесів. Сьо-

годні необхідність швидкої адаптації під мінливі умови ринку, попит та 

номенклатуру продукції, потреба у простежуваності та в зменшенні собі-

вартості потребують не тільки повної автоматизації процесів на кожному з 

рівнів керування, а й їх узгодження. На багатьох українських підприємст-

вах, де процеси на організаційно-економічному рівні та на рівні керуван-

ня виробництвом вже є автоматизованими, координація між службами 

проводиться за усними або письмовими розпорядженнями, дані переда-

ються у вигляді документів. У багатьох випадках обмін інформації між 

рівнями реалізований, але це організовано індивідуально для кожного 

об’єкта, що є дуже трудомістким завданням. Така типова ситуація виглядає 

дивно, враховуючи що вже з 2000-го року існує стандарт, що означує пра-

вила інтегрування систем керування підприємством та виробництвом. 

Маючи на одному підприємстві «зоопарк» рішень від різних постачальни-

ків інформаційних систем (MES, EAM, LIMS, ERP), замовник не отримує 

цілісну систему керування. Стандарт IEC 62264 означує єдині правила та-

кої взаємодії, тому в інтересах усіх гравців ринку – постачальників про-

грамних засобів систем керування, інтеграторів і звичайно ж замовників – 

щоб він використовувався в якості спільного знаменника єдиної інформа-

ційної системи підприємства. Мета цієї білої книги показати, які проблеми 

виробничих підприємств та інжинірингових компаній може вирішити ви-

користання даного стандарту у своїй діяльності та як на це може вплинути 

його імплементація в Україні. Біла книга може бути цікавою усім керівни-

кам виробничих підрозділів, керівникам IT-відділу, директорам різних 

відомств та CEO, а також викладачам та аспірантам закладів вищої освіти.  
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1. ВСТУП 
 

Для успішного функціонування і розвитку будь-якого підприємства, 

всі його системи мають функціонувати як єдине ціле, всі функції мають 

бути узгоджені та скоординовані. Проте, історично склалось, що рівень 

керування бізнес-процесами та рівень керування виробництвом знахо-

дяться в сфері відповідальності різних осіб, розробляються та розвивають-

ся незалежно один від одного. Рівень керування бізнес-процесами, зазви-

чай, розробляється спеціалістами з ІТ сектора, які мало, або і взагалі нічого 

не розуміють в керуванні виробничими процесами. У свою чергу рівень 

керування виробництвом розробляється спеціалістами АСКТП, що не за-

мислюються про процеси верхнього рівня. Навіть при одночасній розроб-

ці всіх рівнів підприємства, спеціалісти ІТ і АСКТП спілкуються «різними 

мовами» і не розуміють потреб одне одного. 

Дана проблема стає очевидною при інтеграції різноманітних бізнес-

додатків. Адже вони відповідають за різні аспекти виробництва, як показано 

на рисунку 1, і відносяться до різних рівнів функціональної ієрархії. Незва-

жаючи на це, всі бізнес-додатки повинні бути пов’язані між собою і обміню-

ватись інформацією у зручній та зрозумілій формі. Для узгодження зв’язку 

між функціями рівня керування підприємства та виробництва ще в 2000-у 

році вийшла перша версія стандарту ISA-95, який сьогодні налічує вже 5 час-

тин та кілька редакцій. Організація ISA заохочує використання та застосу-

вання своїх галузевих стандартів на глобальній основі, що відповідно сприя-

ло прийняттю стандарту на міжнародному рівні – IEC 62264.  

 

 
 

Рис 1. Різні системи керування на підприємстві [6] 
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MES = Manufacturing Execution System, EBRS = Electronic Batch Record 

System, LIMS = Laboratory Information Management System, ELN = Electronic 

Laboratory Notebook, CDS = Chromatography Data System (or Network Data 

System), SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition, DCS = Distrib-

uted Control System, EAM = Enterprise Asset Management, CMS = Calibration 

Management System, FMS = Facilities Management System, ECMS = Electronic 

Content Management System, EDMS = Electronic Document Management Sys-

tem, EQMS = Electronic Quality Management System, HCM = Human Capital 

Management (System), LMS = Learning Management System. 

L&D = Learning & Development (System), PPS = Production Planning 

System, Talent Mgt = Talent Management (System), WMS = Warehouse Man-

agement System, MRP = Material Requirements Planning, ERP = Enterprise 

Resource Planning, Bench = lab bench-top equipment proprietary software & 

firmware. 

До появи стандарту рішення з інтеграції бізнес-додатків та систем 

виробництва були індивідуальними для кожного виробництва, з власною 

термінологією, підходами та реалізацією. Крім того, що такі рішення були 

досить дорогими, виникала складність розширення таких систем при не-

обхідності. Також ускладнювалась оцінка ефективності систем через відсу-

тність спільних означень, а отже й можливості їх порівняння. Відсутність 

стандартної термінології, різнорідна організаційна культура та інші фак-

тори спричиняли низький відсоток успішних проектів з інтеграції, а їх ро-

зробка тривала протягом багатьох років. 

Для рішення цих проблем IEC 62264 пропонує стандартну терміноло-

гію та узгоджений набір концепцій та моделей для інтеграції систем керу-

вання із системами підприємства, що покращить комунікацію між усіма 

зацікавленими сторонами, і зможе надати наступні переваги: 

 скоротити час на створення нової системи; 

 надавати можливість постачальникам надавати відповідні інстру-

менти для впровадження інтеграції систем керування із системами 

підприємства; 

 дозволяти користувачам краще означувати свої потреби; 

 скоротити витрати на автоматизацію виробничих процесів; 

 оптимізувати ланцюги постачань;  

 зменшити трудовитрати на виконання інженерних робіт протягом 

життєвого циклу систем. 

Стандарт дозволяє замінити специфічну термінологію постачальни-

ків на чіткі означення інформації для обміну між функціями організацій-

но-економічного рівня підприємства та керування виробничими операці-

ями, дає чітке означення кожному елементу інформації за рахунок об'єкт-
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них моделей UML та таблиць атрибутів, дозволяє відокремити бізнес-про-

цеси від виробничих.  

В Україні з 1-го вересня 2019-го року стандарт ДСТУ EN 62264-1:2019 

діє на ряду з іншими стандартами, що просуваються в рамках ТК-185. На-

разі він прийнятий методом підтвердження (в англомовному варіанті). 

Короткий опис стандарту наведено в розділі 1 «Основні положення стан-

дарту IEC 62264», а основний зміст першої частини перекладений україн-

ською і доступний за посиланням. Не дивлячись на доступність інформа-

ції та законність даного стандарту в Україні, він не буде прийнятий спіль-

нотою розробників, постачальників та виробничників, якщо його важли-

вість та основні функції не будуть донесені до потенційного споживача. 

Наразі в Україні впровадження систем керування виробництвом більше є 

винятком, аніж правилом. Тим не менше, обізнаність в стандарті може 

значно прискорити цифровізацію підприємств, що на сьогоднішній день є 

важливою основою ефективності їх функціонування. Ця біла книга має за 

мету показати основні переваги використання стандарту як для  кінцевих 

замовників так і для інтеграторів.    

У світі стандарт IEC 62264 займає міцні позиції. За оцінками Dennis 

Brandl з BR&L Consulting його використання може привести до: 

 зменшення затрат та зусиль для інтеграції ERP-MES/MOM на 90%; 

 кількість вдалих реалізацій з менше 50% зростає до понад 90%; 

 скорочення часу на ранніх етапах розробки MES/MOM на 75%; 

 підвищення продуктивності виробництва; 

 збільшення ринку MES/MOM та конкуренцію на ньому. 

Більш детально про шляхи застосування та переваги стандарту мож-

на прочитати у розділі 3 «Світовий досвід впровадження» та розділі 5 

«Думки експертів щодо IEC 62264». 

Як і будь-який стандарт, IEC 62264 має свою цільову аудиторію. В пе-

ршу чергу він призначений для тих, хто: 

 бере участь у проектуванні, будівництві чи експлуатації засобів 

виробництва (засобів і предметів праці, що їх використовують у 

процесі виготовлення продукції); 

 відповідає за означення інтерфейсів між системами керування ви-

робництвом та іншими бізнес-системами підприємства;  

 бере участь у проектуванні, створенні, збуті та інтеграції продуктів 

автоматизації, що використовуються для забезпечення інтерфейсу 

між системою керування виробничими операціями та бізнес-

системою; 

 бере участь у проектуванні або керуванні створенням, переміщен-

ням та зберіганням продуктів на виробничих підприємствах. 

Також стандарт IEC 62264 може застосовуватись в якості навчального 

матеріалу. Приклад такого використання описано в розділі 6 «Стандарт 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=84240&fbclid=IwAR07xUmganKTUUne1xPRWRSSbtNP4kbbMLenvvWHi1yJdGEFC_IgHfa1XXY
https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
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IEC 62264 як джерело знань: досвід впровадження в навчальний процес та 

на тренінгових курсах». Стандарт є основою німецької моделі Industrie 4.0 

(див. розділ 7), що є основою цифровізації сучасного виробництва.   

Обізнаність в стандартах та їх широкий вжиток не викликає сумнівів 

для країн з розвиненою економікою та  високою культурою ведення бізне-

су. В свою чергу, для оцінки обізнаності у стандарті українського ринку, 

ми провели опитування представників інтеграторів, інжинірингових ком-

паній, постачальників та ЗВО, результати якого наведені у розділі 4 «Стан 

обізнаності ринку про IEC 62264 за результатами опитування» та взяли 

інтерв’ю у експертів, які мають досвід впровадження систем МОМ як зі 

сторони замовників так і зі сторони виконавців. Основні думки експертів 

викладені у розділі 5 «Думки експертів щодо IEC 62264». 

Ми сподіваємося, що кожен читач відкриє для себе щось нове і кори-

сне в цій білій книзі.  
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2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

СТАНДАРТУ IEC 62264 
 

Багато з необізнаних про стандарт людей вважають, що стандарт по-

кликаний забезпечити прозорість інформаційного обміну між застосун-

ками на протокольному рівні, як це наприклад зроблено в OPC для інтег-

рування технічних та програмних засобів. Такого роду задачі вирішуються 

іншими стандартами та специфікаціями, і це не є сьогодні проблемою. 

Стандарт IEC 62264 розроблений для інтегрування систем керування під-

приємством та виробництвом на функціональному рівні. Тобто задача 

стандарту не в забезпеченні передачі даних, а у означенні сутностей (що 

саме) і набору їх атрибутів (як саме). Для виділення цих сутностей (об’єк-

тів) та їх опису в стандарті проводять послідовну процедуру розбивання 

(декомпозиції) системи керування підприємством на частини (див. Рис. 2).  

Перш за все необхідно визначитися з тим, а взагалі, яку саме необхід-

но надавати інформацію і кому вона потрібна. Для цього стандарт  IEC 

62264 виділяє дві області керування: домен підприємства та домен керу-

вання виробничими операціями та технологічними процесами (MO&C 

Manufacturing Operations and Control).  Принципи за якими відбувається 

це розділення наведені в п.5 першої частини стандарту. Умовно, все що 

стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегічного 

та довгострокового планування ресурсами, тощо відносяться до домену 

підприємства, а виробничі операції – до MO&C. Далі, в межах кожного до-

мену виділяються взаємопов’язані функції, частина з яких представляють 

інтерес в іншому домені. Так, наприклад, функція керування та контроль 

ресурсів основного виробництва MO&C може бути використана в функції 

прогнозування випуску продукції на рівні ERP. Ці функції взаємопов’язані 

інформаційними потоками, які і є складовою тих даних, якими обміню-

ються рівні. Цю інформацію категоризують і описують у вигляді об’єкт-

них моделей.      

Таким чином, IEC 62264 надає моделі та інформацію на різних рівнях 

деталізації та абстрагування. Кожна модель та схема збільшують рівень 

деталізації, представлений у попередній моделі. 
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Рис 2. Структура моделей у стандарті [7] 

 

Згідно IEC 62264 усе підприємство з точки зору функціонування 

включає кілька рівнів (Рис. 3): L4 (Рівень 4, далі по тексту використовується 

позначка «L») – бізнес-планування та логістики, керування виробничими 

операціями (L3) та керування порційним, неперервним або дискретним 

виробництвом (L2-L1), а також безпосередньо саме виробництво. Рівні за-

безпечують різні функції та працюють у різних часових рамках.  

Перша частина IEC 62264 зосереджена саме на обміні інформацією 

між рівнем 4 та рівнем 3 функціональної ієрархічної моделі. Наприклад, з 

рівня 4 може надходити замовлення на рівень 3, а рівень 3 може надсилати 

інформацію про фактичну кількість виробленої продукції назад на рівень 

4. Частина 1 стандарту IEC 62264 визначає зміст таких та багатьох інших 

інформаційних потоків між діяльностями рівня керування виробничими 

операціями та підприємства; іншими словами, між рівнем 3 і рівнем 4. 

Стандартом означенні діяльності, що відповідають Рівню 4 та Рівню 3 фу-

нкціональної ієрархії. 
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Рис 3. Функціональна ієрархія виробничого підприємства [7] 

 

Перші дві частини стандарту IEC 62264 означують обмін між L4 та L3, 

частини 3 та 4 описують внутрішню архітектуру MOM та призначені для 

обміну підсистем рівня L3 між собою. 5-та частина показує один із способів 

реалізації таких обмінів. Слід відмітити що між L2 та L3 також є потреба в 

функціональній інтеграції, але стандартом IEC 62264 ця взаємодія не опи-

сується. Тим не менше є ряд стандартів, в область яких входить питання 

інтеграції MOM та АСКТП, зокрема в області порційного виробництва 

(ISA-88/IEC 61512), дискретного (PackML) та неперервного (ISA-106). Наве-

дені стандарти є «генетично» сумісні, так як мають спільні витоки та при-

значені для інтегрування усіх рівнів керування.  

У загальному, усю діяльність підприємства можна звести до кількох 

груп функцій (Рис. 4). Частина функцій цих груп, що виділені на рисунку 

сірим в жовтому контурі, відносяться до домена виробництва.  «Виробни-

цтво» (Manufacturing) – це не тільки операції по виготовленню продукції 

(Production), які в українських стандартах відносяться до «основного виро-

бництва». До виробничих операцій входять операції керування запасами 

(Inventory), контролю якості (Quality) та технічного обслуговування (Main-

tenance). Цими діяльностями традиційно займаються різні виробничі під-

розділи і часто автоматизовані з використанням різних типів програмних 

засобів (EAM/ТОіР, LIMS, MES і т.п.). Стандарт об’єднав ці діяльності під 

один спільний знаменник  «виробничі операції», які використовують спі-

https://tk185.appau.org.ua/61512/mek-61512/
https://tk185.appau.org.ua/61512/presentations-iec-61512/packml-tda16-2/
https://www.slideshare.net/pupenasan/106-61724166
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льні моделі ресурсів, що дає змогу розглядати одні і ті самі сутності підп-

риємства з різних точок зору. Тому він на концептуальному рівні легко 

поєднує скажімо устатковання з точки зору виробничників і обслуговую-

чого персоналу. Це дає змогу інтегрувати системи не тільки на різних рів-

нях ієрархії, але і на одному і тому ж рівні MOM. Стандарт дозволяє роз-

ширювати ці типи діяльностей.         

   

 

 
 

Рис 4. Функціональна модель [7] 

 

Не дивлячись на такі абстрактні на перший погляд описи, стандарт 

містить дуже конкретні моделі. Під словом «модель» треба розуміти опис 

об’єктів та їх взаємозв’язки. По суті інформація, яка слугує інтегруванню, 

включає в себе опис конкретних сутностей. Найпростішими для розумін-

ня сутностями є виробничі ресурси. По суті підприємство з точки зору ре-

сурсів представляє собою взаємопов’язану сукупність (систему): 

 устатковання (equipment), яке виконує певну роль у виготовленні 

продукції; 

 матеріали (materials) з яких виготовляється продукт і який пред-

ставляє готовий продукт; 

 персонал (personnel), який також приймає участь у виробництві; 

 активи (asset) – устатковання з точки зору балансу підприємства.   

Правильне означення усіх моделей є дуже важливим при керуванні. 

На Рис. 5 показаний приклад ієрархії устатковання. Цеха включать в себе 
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робочі центри, що виконують роль виготовлення напівпродукту за вказа-

ними операціями, які він може виконувати з вказаної сировини у вказаний 

період часу. Саме робочі центри, як правило, є одиницями оперативного 

планування. При плануванні проявляється особливість типу виробництва 

(неперервне, дискретне і порційне). Робочі вузли є «робочими конячками» 

процесу виконання операцій. Ці три рівні устатковання складають основу 

виробництва і описуються в термінах продуктивності і потреб в ресурсах. 

Устатковання, що знаходяться вище них, задіяні в процесах керування рі-

вня L4, що нижче – рівня L2. Для стандартів ISA-88/IEC 61512, PackML та  

ISA-106 – модель устатковання є єдиною, що робить її застосовною для ін-

теграції між цими рівнями. 

  

 
 

Рис 5. Модель устатковання [7] 

 

   Слід відмітити, що з точки зору виробничників на підприємстві ви-

користовується устатковання (рольова ієрархія), а з точки зору обслугову-

ючого персоналу (електрики, механіки, КВПіА) – це є активами, які на пе-

вний час знаходяться в ролі певного устатковання (Рис. 6).  
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Рис 6. Приклад ієрархії фізичних активів, пов'язаної з ієрархією 

технологічного устатковання на основі ролей [7] 

 

Для операцій рівня L4 більш цікавими є не моделі ресурсів, а їх 

об’єднання з точки зору виконання певної операції. Тому окрім базових 

ресурсів в стандарті є «сегменти», які по суті об’єднують об’єкти різного 

типу для означення можливостей (сегмент процесу) або потреб (сегмент 

продукту) (Рис. 7).   

   

 
 Рис 7. Відношення сегмента продукту до сегмента процесу [7] 

 

 Усі наведені вище ресурси формують інформаційний обмін між ви-

робничими операціями та бізнес-рівнем. Існує чотири категорії інформа-

ції про виробничі операції, які відносяться до чотирьох категорій діяльно-
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стей керування виробничими операціями (див. Рис. 8): 

1. інформація про календарне планування – інформація про запити 

на виконання робіт у межах однієї або декількох категорій діяль-

ностей; 

2. інформація про результати діяльностей (показники виробницт-

ва) – інформація про роботу, виконану в межах однієї або декіль-

кох категорій діяльностей; 

3. інформація про продуктивність – інформація про можливості ви-

конувати роботу в межах однієї або декількох категорій діяльно-

стей; 

4. інформація про означення – інформація про означення роботи, 

яка може бути виконана в межах однієї або декількох категорій ді-

яльностей. 

 

 
 

Рис 8. Інформація про виробничі операції [7] 

 

Друга частина стандарту описує усі об’єкти у вигляді моделей UML 

та таблиць, що робить цей стандарт достатньо конкретним, щоб програм-

ні засоби, що повністю відповідають йому могли інтегруватися без додат-

кових витрат на реалізацію додаткових інтерфейсів.    

Третя та четверта частини стандарту зосереджені на взаємодії між 

функціями керування на рівні MOM (Рис. 9). Кожний потік описано у ви-

гляді моделей UML та таблиць, що дає змогу інтегрувати функції програ-

мних засобів рівня MOM.  
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Рис 9. Модель діяльностей MOM [7] 

 

Детально з перекладом стандарту українською мовою, ви можете 

ознайомитися, перейшовши за посиланням.  

  

https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
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3. БІЗНЕС-ДРАЙВЕРИ ТА КЛЮЧОВІ 

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

Ключові бізнес-драйвери – це найважливіші для успіху організації 

показники ефективності, що посилаються на основні вимоги на рівні ор-

ганізації, які випливають із коротко- та довгострокового стратегічного 

планування. Вони включають клієнто-орієнтовані вимоги до якості та опе-

раційні вимоги, такі як продуктивність, час циклу, швидкість та вартість 

впровадження нової технології, стратегічні альянси з іншими організація-

ми, розвиток взаємовідношень з постачальниками, а також дослідження та 

розробки. Простіше кажучи, ключовими бізнес-драйверами є ті речі, які 

організація повинна робити добре, щоб досягти своєї стратегічної мети.  

У додатку С до стандарту  IEC 62264 наведені ключові бізнес-драйве-

ри, які можуть бути покращені за рахунок його впровадження. Ми вважа-

ємо, що ця інформація найкраще відображає цінність цього стандарту та 

переваги його застосування. Цей розділ включає частину цього додатку 

стандарту з невеликими змінами.       

Бізнес-драйвери на рівні засобів виробництва формують потребу в 

інформаційному обміні між адміністративними підрозділами та техноло-

гічними або виробничими ділянками. Підприємства зосереджуються на 

цих бізнес-драйверах для задоволення конкурентних ринкових вимог, далі 

вони впливають на формування інформації, що надсилається на вироб-

ничий рівень, та навпаки – вони залежать від інформації, отриманої з рів-

ня виробництва. 

Виробничі підприємства є, як правило, змінними об’єктами. Щоб 

відповідати мінливим бізнесовим та правовим середовищам бізнес-

процеси підприємства постійно змінюються. Зазвичай, також відбуваються 

постійні зміни і у виробничих процесах, як-от поява нових технологій або 

збільшення продуктивності. Метою IEC 62264 є допомога у відділенні біз-

нес-процесів від виробничих процесів, тому в ньому інформація, що сто-

сується цих процесів, описується незалежно одна від одної.  

Іншим важливим для бізнесу значенням IEC 62264 є відокремлення 

інформації для обміну як від конкретних реалізацій систем керування ви-

робничими операціями, так і від систем керування бізнес-процесами. Ра-

зом зі зміною виробничих процесів, купівлею чи продажем заводів, онов-

ленням або заміною керівного устатковання змінюються також і системи 

керування виробничими операціями. Аналогічно, внаслідок корпоратив-

ного злиття, розпродажу, зміни бізнес-технологій чи юридичних аспектів 

змінюються також системи керування бізнес-процесами. IEC 62264 пропо-
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нує незалежні від постачальника методи опису інформації для обміну, які 

можуть залишатися послідовними за змін як в системах керування вироб-

ництвом, так і в ІТ-бізнес системах. 

Для виробництва можуть виділятись наступні бізнес-драйвери. 

 

 

3.1. Автоматизована доступність прогнозування 

 

Автоматизована доступність прогнозування передбачає можливість 

особам, що отримують замовлення, швидко доступатися до інформації 

про запаси та потужності, а в деяких випадках навіть про постачальника. 

Це дає їм можливість дізнатися та взяти на себе зобов’язання встановлення 

достовірних дат постачання продукції ще під час спілкування з замовни-

ком по телефону. 

Інформація, необхідна для автоматизованої доступності прогнозу-

вання: 

 поточний запас готової продукції; 

 поточний план виробництва цього продукту; 

 реалістичні потужності засобів виробництва необхідні для вигото-

влення цього продукту; 

 запаси сировини або можливість придбання сировини. 

 

 

3.2. Час циклу 

 

Час циклу означується як час, який необхідний для виготовлення 

продукту з моменту розміщення замовлення і залежить від швидкості реа-

гування та часу виконання. 

Причина того, що підприємства зосереджуються на мінімізації зага-

льного часу циклу, як правило пов’язано зі збільшенням обігу запасів, що в 

свою чергу збільшує бізнесові ROA (рентабельність активів). 

З метою скорочення часу циклу, бізнес визначає області, де відбува-

ються найбільші затримки та очікування, і намагається їх усунути. У бі-

льшості випадків час, необхідний для перепланування та реагування на 

зміни, значно довший, ніж час для побудови планів. Зменшення швидкос-

ті реагування можливе за рахунок врахування всіх аспектів об’ємного пла-

нування, календарного планування та виконання. Скорочення часу на 

планування дозволяє більш часто аналізувати прогнози та менше залежа-

ти від даних прогнозування. 
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3.3. Гнучкість у виробництві 

 

Гнучке виробництво – це можливість змінювати налаштування виро-

бничих активів для швидкого задоволення попиту на ринку. Для цього 

потрібна можливість змінити виробництво, використовуючи існуючі ус-

тановки та устатковання. 

Гнучкість у виробництві – це здатність ефективно функціонувати у 

виробничому середовищі безперервних і часто непередбачуваних змін та 

швидко реагувати на потреби ринку за допомогою кастомізованих (розро-

блених під вимоги користувача) продуктів. Гнучке виробництво викорис-

товує концепції швидкої зміни налаштувань за потребою. 

Гнучке виробництво вимагає, щоб основне виробництво швидко реа-

гувало на зміни в означенні продукту, а іноді навіть змінювало процеси 

виготовлення продукції в середині потоку. 

 

 

3.4. Керування ланцюжками постачань 

 

Метою керування ланцюжка постачань (SCM – supply chain manage-

ment) є підвищення ефективності ведення бізнесу кожним учасником ла-

нцюжка за рахунок використанням останньої і якісної інформації від ін-

ших учасників, щоб якнайкраще збалансувати попит і пропозицію. Ре-

зультатом є переміщення продукту з точки походження до споживання за 

мінімальний час та з найменшими затратами. 

Керування ланцюжками постачань допомагає менеджерам робити інте-

грацію роздрібних каналів із виробництвом, притягнення попиту з точок про-

дажу або усунення буферних запасів у ланцюжку збуту. За межами підприєм-

ства SCM поширюється на постачальників та дистриб'юторів. 

Керування ланцюжками постачання призводить до їх оптимізації, 

коли ланцюжок постачань використовується для досягнення максималь-

ної ефективності цілого, а також для досягнення максимальної ефектив-

ності окремих частин. 

Оптимізація ланцюжків постачань передбачає здійснення складних 

вигідних заходів для задоволення цілей бізнесу щодо скорочення опера-

ційних витрат та виробничих запасів, підвищення надійності доставки, 

зменшення часу реагування та обслуговування клієнта. 

 

 

3.5. Якість та простежуваність 

 

Для деяких підприємств бізнес-драйверами можуть бути якість та 

простежуваність. Цього можуть вимагати такі фактори, як відповідність 
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нормативним вимогам, визначення затрат на обслуговування для покра-

щення продукту, безпечність для клієнтів та відстеження впливу небезпе-

чних предметів на персонал. 

Якість та простежуваність вимагають, щоб інформація, яка зазвичай 

зберігається у виробничій системі, була доступною для інших частин під-

приємства. Це часто потребує інтеграції системи керування виробництвом 

та забезпечення якості з корпоративною системою керування якістю. 

 

 

3.6. Повноваження оператора 

 

Конкурентну перевагу може дати надання операторам більшої мож-

ливості у прийнятті рішень для виконання операцій, якщо ці рішення бу-

дуть безпосередньо вимірюватися фінансовими результатами. У цьому 

випадку, область операційної діяльності вимагає значного збільшення ін-

формації, яка в минулому була доступною лише на організаційно-

економічному рівні підприємства. 

Повноваження – умова, згідно з якою працівники мають можливість 

приймати рішення та здійснювати заходи у своїх робочих сферах без по-

переднього погодження зверху. Це акт надання відповідних повноважень 

в руки людей, найближчих до вирішення цих задач. 

 

 

3.7. Вдосконалене планування 

 

Вдосконалене планування є ключовим бізнес-драйвером для компа-

ній з дорогою вартістю запасів, трудомістким виробництвом, але зі швид-

кими змінами клієнтів та змінним попитом. Удосконалене планування 

вимагає доступу та використання інформації з усієї корпорації для пере-

міщення результатів об’ємного планування від виробничих замовлень та 

наближення їх до календарних планів виробництва. 

Вдосконалене планування вимагає постійного зворотного зв’язку що-

до фактичного стану виробництва та споживання матеріалів, а також по-

питу та запасів. 
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Підсумок 

 

Узгодження даних є серйозною проблемою для інтеграції систем ке-

рування підприємством та виробництвом.  

Системи повинні бути налаштовані таким чином, щоб забезпечити 

надсилання точних даних на виробництво та з виробництва. Ненавмисні 

помилки оператора виробництва чи офісного співробітника можуть приз-

вести до занадто великої або навпаки малої кількості виробленої продук-

ції, неефективного основного виробництва та неефективного керування 

запасами. 
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4. СВІТОВИЙ ДОСВІД 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Використання стандарту IEC-62264 (ISA-95), як і інших не є само-

ціллю, він покликаний вирішувати конкретні завдання, які стоять перед 

виробничими підприємствами. При цьому, способи, засоби і ступінь ви-

користання стандарту можуть відрізнятися. При вирішенні конкретних 

завдань може допомогти досвід використання стандарту іншими компані-

ями, які можливо мали такі ж самі цілі і зустрічалися з подібними пробле-

мами. Серед доступних нам джерел, що описують такий досвід є публіка-

ція робіт, що були видані на конференціях WBF, які стосуються організа-

ції виробництва.  

Цікавим є той факт, що форуми WBF (World Batch Forum), які старту-

вали з 1994-го року, спочатку були покликані для популяризації та розвит-

ку ISA-88 та автоматизації порційних виробництв взагалі. Потім задачі 

форуму розширилися до обговорення питань автоматизації інших типів 

виробництв та інтеграції з рівнем керування бізнес-процесами, що, зреш-

тою, призвело до започаткування робіт над стандартом ISA-95, який сьо-

годні прийнятий у світі як IEC 62264, а також ISA-106 (Автоматизація про-

цедур неперервних виробництв). З 2012-го року WBF об’єднався з MESA.     

Книги WBF базуються на проектах, які застосовували світові стандар-

ти, особливо ISA 88 та 95, для зменшення варіабельності продукту, збіль-

шення пропускної здатності виробництва, зменшення помилок операто-

рів та спрощення розробки проектів для автоматизованих систем. У них 

можна знайти кращі практики проектування, впровадження та експлуата-

ції, а також підводні каміння, яких слід уникати. Третій том «The WBF 

Book Series: Volume 3 ISA-95 Implementation Experiences» присвячений дос-

віду впровадження стандарту ISA-95. Хоч цій книзі вже сім років (2012 р. 

випуску), проблеми, що розглядаються в ній залишаються актуальними по 

цей час, особливо для України, яка суттєво відстає в розвитку по відно-

шенню до західних країн.  Тому нижче коротко розглянемо найбільш ці-

каві на наш погляд статті з цього випуску, які можуть комусь допомогти у 

вирішенні їх задач.  

На рівні керування підприємством, як правило, функціонують різні 

застосунки, наприклад ERP/MRP,  комп'ютерна система керування техні-

чним обслуговуванням (CMMS), відстеження невідповідностей, коригува-

льних та запобіжних дій (CAPA) та інші. Ефективність їх функціонування  

сильно залежить від наявності обміну з рівнем SCADA та між собою. Стан-

дартні підходи до проектування таких систем базуються на моделі потреб 

https://www.automationworld.com/article/topics/industry-news/mesa-international-and-wbf-merge-organizations
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(рис. 10), у якій при потребі одного застосунку необхідної інформації від 

іншого будується власний інтерфейс передачі даних. З часом бізнесу пот-

рібно інтегрувати та передавати більше інформації серед більшої кількос-

ті застосунків, що призводить до створення структури, коли кількість ін-

терфейсів буде занадто великою, що потребуватиме значних матеріальних 

і часових затрат на реалізацію та обслуговування. При цьому кожний но-

вий бізнес-застосунок тільки ускладнює кінцеву структуру. 

 

 
 

Рис 10. Приклад моделі потреб [8] 

 

Як описано вище, ключовим рівнем в структурі ISA-95 є MOM (L3), 

який знаходиться між бізнес-рівнем (L4) та АСКТП (L2), де зрештою і зна-

ходиться SCADA. Враховуючи, що явно виділеної системи MOM в даному 

застосунку не було, співробітники «Laboratory and Process Automation Sys-

tems» реалізували систему з використанням виділеного проміжного рівня 

«MES Transaction Management», який інтегрується з рівнем SCADA та вза-

ємодіє з бізнес-застосунками (Рис. 11). Цей рівень використовується для 

сканування програм, спостереження за подіями та прийняття рішень в 

інших системах на основі цих подій. 
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Рис 11. Розроблена модель [8] 

 

Як зазначають автори, у результаті використання такої моделі та ста-

ндарту мінімізувалась кількість зв’язків, що в свою чергу зменшило кіль-

кість роботи на створення і обслуговування системи. Крім того, нові з’єд-

нання додавалися значно легше і з меншим ризиком для існуючої систе-

ми. Зміна одного з бізнес-застосунків не потребувала зміни всієї системи. 

Зрештою, підвищилась також функціональність системи, за рахунок мож-

ливості проектування події робочого процесу в декількох базах даних.  

Відсутність явно виділеної системи рівня MOM не завадило вертика-

льному інтегруванню і у наступному прикладі. Хоч перша та друга части-

на ISA-95 націлена на інтегрування між рівнем MOM(L3) та ERP(L4), спів-

робітники «Automated Control Concepts» використали його для рішення 

по розробці інтегрованої системи керування для дискретного виробницт-

ва, в якій була відсутня система, що відповідає за виконання діяльностей 

третього рівня. Тим не менше, ряд функцій MOM були реалізовані в ме-

жах робочих комірок (Work Cell) (Рис. 12), зокрема означення продукту, 

керування запасами, керування технологічним обслуговуванням, кален-

дарне планування та звітність. Сьогодні це рішення дещо нагадує концеп-

цію RAMI 4.0, в якій функції MOM стають частиною компонентів нижньо-

го рівня. Стандарт ISA-95 виступив в ролі інструмента інтегрування між 

ERP-системою та системою керування, а саме використаний для організа-

ції вимог до даних та їх відображення у міжсистемних повідомленнях. 

Використання такої системи було зумовлено необхідністю зменшен-

ня витрат при розширенні потужностей, за рахунок розгортання існуючо-

го програмного забезпечення на новому обладнанні (однаковому з існую-

чим). Дані по керуванню запасами та календарний план вводяться на міс-

цях операторами, а результати виробництва переносяться в ERP за допо-

могою звітів, що формуються в межах окремої робочої комірки.  

 



25 
 

Стандарти інтегрування систем керування підприємством та виробництвом 

 
 

Рис 12. Перекривання Рівня 2 та Рівня 3 [8] 

 

Для реалізації проекту, спочатку були проведені вибірка та аналіз 

даних, які дозволили ідентифікувати відповідний об’єкт ISA-95, та пред-

ставити його в інформаційному обміні. Аналіз частоти та об’єму даних, 

що передаються, показав доцільність використання моделі «видавець – 

абонент» (Publish-Subscribe), що представлена в частині ISA-95.5. Ця мо-

дель дозволила видавцю асинхронно обмінюватися інформацією з одним 

або більше отримувачами (абонентами). Передача інформації між ERP-

системою та робочою коміркою є двонаправленою, а частота оновлення 

залежить від часових потреб для оновлення конкретних даних. Напри-

клад, завод має можливість оновити виробничий календарний план кілька 

разів протягом дня, тоді як означення продукту після їх налаштування 

змінюється рідше. 

На Рис. 13  показано інформаційні транзакції між різними системами 

у спрощеному вигляді, оскільки  дані, представлені в різних сховищах сис-

тем ERP, спершу повинні бути агреговані і перетворені в синтаксис 

B2MML. Перетворені дані робочої комірки розміщуються у ряді таблиць у 

локальній реляційній базі даних (MS SQL Server). З метою спрощення мо-

делі «видавець – абонент» для передачі інформації використовувався Mic-

rosoft Messaging Services (MSMS). У кожній з поштових скриньок знахо-

дяться документи в форматі XML, що представляють передану інформа-

цію. Реалізація B2MML передбачає створення мовних трансформацій 

XSLT для генерування документів B2MML з даних засобами системи кон-

вертації (див. Рис. 14).  

Отримання документа B2MML із системи конвертації, який містить 

визначення виробництва, графік виготовлення або істотну інформацію 

(наприклад, інвентар), включає видалення вхідного повідомлення з вхідної 
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поштової скриньки, перетворення B2MML за допомогою XSLT та розмі-

щення інформації у відповідних цільових таблицях баз даних. Це перед-

бачає розробку логіки взаємодії з поштовою скринькою, застосування пе-

ретворення таблиці стилів і, нарешті, узгодження логіки з локальними 

таблицями баз даних. У той час, як більш досконалі системи можуть дося-

гти цього за допомогою веб-служб, сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) 

тощо. У даному прикладі система адекватно обслуговувалася за допомо-

гою Microsoft Integration Services SQL Server (SSIS) та ряду .NET Common 

Language Runtime (CLR) розширень для сервера баз даних. Операційний 

менеджмент підприємства, де реалізована дана система, оцінив переваги у 

можливості зберігати самостійність та гнучкість робочих комірок. 

 

 
 

Рис 13. Обмін інформацією [8] 

 



27 
 

Стандарти інтегрування систем керування підприємством та виробництвом 

 
 

Рис 14. Модель «видавець – абонент» з використанням B2MML [8] 

 

Багато кінцевих рішень по інтегруванню базуються на B2MML (Busi-

ness To Manufacturing Markup Language) – набір схем XML, що був розроб-

лений WBF в якості практичної реалізації об'єктів і атрибутів, описаних у 

частині 1 та 2 стандарту ISA-95, та узагальнений формат даних для зв'язку 

між ERP та MES. Використання XML-представлення також спрощує інтег-

рування з нижнім рівнем, тому на рівні керування порційним виробницт-

вом може використовуватися BatchML. Співробітниками університету 

Cauca запропоноване одне з рішень по перетворенню B2MML документів 

в BatchML і навпаки, що дає змогу інтегрувати системи керування порцій-

ним виробництвом з рівнем MOM (Рис. 15).  
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Рис 15. Прототип інформаційних потоків [8] 

 

У наступному прикладі стандарт ISA-95 використаний для інтегру-

вання системи ERP та системи керування порційним виробництвом (Batch 

Control) без наявної системи рівня MOM. Модель інтегрування ISA-95 ви-

користовується для структуризації інтеграційних процесів між бізнес-

системами та виробництвом. Таке поєднання систем було реалізовано 

двома способами. Перший спосіб включав використання продукту 

Microsoft .NET, другий спосіб базувався на використанні IBM WebSphere 

(Рис. 16–17). 

Цілями такої розробки були: 

- збільшення продуктивності та досягнення максимальної ефектив-

ності існуючих виробничих потужностей компанії; 

- забезпечення відповідності ланцюга постачань новій програмі Єв-

ропейського Союзу. 

 

 
Рис 16. Технологічний стек Microsoft 
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Рис 17. Технологічний стек IBM [8] 

 

У нас немає ніякої інформації про використання IEC 62264 та ISA-95 в 

Україні. Також ми не знайшли статистики щодо використання стандарту 

у світі у порівнянні з інтегруванням на базі власних інтерфейсів. Однак 

навіть цей невеликий огляд впроваджень може навести на певні думки 

щодо потенційного використання стандарту вже сьогодні: 

1. Стандарт може і має використовуватися в якості єдиного інтерфей-

су не тільки між застосунками рівня ERP та MOM, але і між засто-

сунками MOM рівня. Це дає змогу інтегрувати наявні системи ке-

рування в єдиний інформаційний простір. 

2. Наявність застосунку рівня MOM не є обов’язковим при викорис-

танні стандарту. Функції цього рівня можуть бути присутніми як 

на рівні нижче (L2) так і на рівні вище (L4). Приклади реалізацій 

показують, що для стандарту це не має значення, зрештою про це 

написано і в самому стандарті.  

3. При задіянні в проекті кількох підрядників, стандарт спрощує та 

прискорює розробку. 

4. Конкретний інструмент опису даних, що передаються (B2MML), 

дає можливість значно прискорити реалізацію системи, за рахунок 

використання перевірених інструментів та наявних для їх обслуго-

вування розподілених служб.  
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5. СТАН ОБІЗНАНОСТІ РИНКУ  

ПРО IEC 62264  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ 
 

Технічним комітетом 185 «Промислова автоматизація» разом з парт-

нерами проведено опитування стосовно стану обізнаності зі стандартами 

ISA-95/IEC-62264, щодо використання систем керування виробництвом 

рівня MOM/MES, а також проведено оцінку важливості різних бізнес-

драйверів. Незважаючи на малу кількість респондентів (8 осіб), що у свою 

чергу характеризує низьку зацікавленість ринку до стандарту, ми наводи-

мо основні результати (див. таблиці 1–14) для поверхневої оцінки стану. З 

огляду на те, що не всі особи залишили свої контактні дані (останнє пи-

тання), це дещо зменшує довіру до їх відповідей, тому таблиці розбиті на 

дві частини. До опитування також долучився представник білоруської мо-

лочної компанії «Савушкін продукт», який є передовим підприємством 

харчової промисловості в Білорусі. Їх відповіді позначені літерою «Б». 

Перша частина опитування стосувалася оцінки важливості бізнес-

драйверів для підприємств. Бізнес-драйвери надають користувачам стан-

дарту основу розуміння, яким чином виходячи з конкретних потреб про-

мисловості та інформаційної системи можна використовувати даний ста-

ндарт (див. Розділ 2). Саме бізнес-драйвери повинні стимулювати підпри-

ємства використовувати стандарт, тому важливо було проаналізувати, які з 

них найбільш вагомі для українського виробника. Оцінювання проводи-

лось по п’ятибальній системі, де 5 – найважливіший, 0 – неважливий.  

На думку опитуваних, найбільш вагомими бізнес-драйверами є як-

ість та простежуваність, а також швидке та оптимальне планування.  Як-

ість та простежуваність – відповідність нормативним вимогам, визначен-

ня затрат на обслуговування для покращення продукту, безпечність для 

клієнтів та відстеження впливу небезпечних предметів на персонал (біля 

90–100% опитуваних вважають показник важливим, оцінка 4–5 в діапазоні 

0..5). Вдосконалене планування є ключовим бізнес-драйвером для компа-

ній з дорогими запасами, трудомістким виробництвом, але швидкими 

змінами клієнтів та змінним попитом (біля 90–100%). 

 

 

 

 

 

 

http://savushkin.by/
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Таблиця 1. Контроль якості та відстежність 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості  

бізнес-драйвера 

Кількість 

%/абс 

контроль 

якості та 

простежу-

ваність 

(здатність 

швидко 

визначити 

історію ви-

конання 

виробни-

чих опера-

цій) 

5 62,5/5 5 60/3+Б 

4 25/2 4 40/2 

3 12.5/1 3 0/0 

2 0/0 2 0/0 

1 0/0 1 0/0 

0 0/0 0 0/0 

 

 

Таблиця 2. Швидке та оптимальне планування 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

швидке та 

оптимальне 

планування 

5 37,5/3 5 60/3+Б 

4 50/4 4 40/2 

3 12.5/1 3 0/0 

2 0/0 2 0/0 

1 0/0 1 0/0 

0 0/0 0 0/0 

 

 

Трохи менш пріоритетними респонденти виділили швидке прогно-

зоване виконання замовлення та ефективність активів.  Автоматизована 

доступність прогнозування – швидко реагувати на замовлення  відповід-

но до стану виробництва (60–70%). Ефективність активів – орієнтація на 

максимізацію ефективного та економічного використання активів у виро-

бництві продукції (60–70%) 
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Таблиця 3. Швидке прогнозування виконання замовлення 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

швидке 

прогнозу-

вання ви-

конання 

замовлення 

(здатність 

швидко 

визначити 

можливість 

термінів 

виконання 

замовлення 

клієнта) 

5 25/2 5 20/1+Б 

4 50/4 4 40/2 

3 0/0 3 0/0 

2 12.5/1 2 20/1 

1 12.5/1 1 20/1 

0 0/0 0 0/0 

 

Таблиця 4. Ефективність активів 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

ефектив-

ність акти-

вів (орієн-

тація на 

максиміза-

цію ефек-

тивного та 

економіч-

ного вико-

ристання 

активів у 

виробницт-

ві продук-

ції) 

5 50/4 5 40/2+Б 

4 25/2 4 20/1 

3 0/0 3 0/0 

2 25/2 2 40/2 

1 0/0 1 0/0 

0 0/0 0 0/0 

 

Іншим бізнес-драйверам надали високі пріоритети від 40%–50% рес-

пондентів.  

Скорочений час циклу – час, який необхідний для виготовлення 

продукту з моменту розміщення замовлення (біля 50%). Оптимізація ла-
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нцюжка постачань – ведення бізнесу кожним учасником ланцюжку з ви-

користанням останньої і якісної інформації від інших учасників, щоб як-

найкраще збалансувати попит і пропозицію (біля 50%). Гнучке виробни-

цтво – можливість змінювати налаштування виробничих активів для шви-

дкого задоволення попиту на ринку (біля 40%).  

Ці результати хоча і дають якісь уявлення про пріоритетність  бізнес-

драйверів (важливість якості та простежуваності, особливо для виробництв 

орієнтованих на Європу), проте  не є узагальнюючими для ринку через 

специфічність деяких з них (гнучкість може цікавити дискретні чи пор-

ційні багатоасортиментні виробництва, але практично не цікавить непе-

рервні). Тим не менше варто відмітити, що усі бізнес-драйвери є важливи-

ми для більшості респондентів. Це у свою чергу говорить про правильне 

акцентування саме на них в стандарті. 

 

Таблиця 5. Скорочений час циклу 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

скорочений 

час циклу 

(час між 

формуван-

ням замов-

лення та 

виготов-

лення про-

дукції) 

5 25/2 5 0/0 

4 25/2 4 20/1+Б 

3 37,5/3 3 60/3 

2 0/0 2 0/0 

1 0/0 1 0/0 

0 12.5/1 0 20/1 
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Таблиця 6. Гнучке виробництво 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

гнучке ви-

робництво 

(можли-

вість швид-

ко змінюва-

ти налаш-

тування 

виробни-

чих активів 

для випус-

ку іншої 

продукції) 

5 25/2 5 0/+Б 

4 37,5/3 4 40/2 

3 0/0 3 0/0 

2 25/2 2 40/2 

1 0/0 1 0/0 

0 12.5/1 0 20/1 

 

Таблиця 7. Оптимізація ланцюжка постачань 

 

Бізнес-

драйвер 

Незавершені, без контактних 

даних Завершені, з контактними даними 

Ступінь  

важливості 

бізнес-

драйвера Кількість %/абс 

Ступінь  

важливості бізнес-

драйвера 

Кількість 

%/абс 

оптимізація 

ланцюжка 

постачань 

(рух від 

постачаль-

ника сиро-

вини до 

замовника 

продукту за 

мінімаль-

ний час та з 

наймен-

шими за-

тратами) 

5 12.5/1 5 0/0 

4 50/4 4 40/2 

3 12.5/1 3 20/1 

2 0/0 2 0/0 

1 12.5/1 1 20/1 

0 12.5/1 0 20/1 

 

В рамках опитування нас цікавила наявність різних систем керування 

виробництвом рівня MOM/MES на підприємствах респондентів. Серед 

опитаних найбільшої популярності досягли самописні модулі керування 

виробництвом (наприклад для «1С Предприятие»), які наявні на підпри-

ємствах у (75–100%) опитаних (див. таблицю 8). Розмова з представниками 
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багатьох підприємств дає ту саму картину, що підтверджує реальність да-

них цифр. На нашу думку це пов’язано насамперед з двома пов’язаними 

причинами: тотальне впровадження 1С на рівні керування бізнес-про-

цесами та наявністю програмістів в штаті, які й супроводжують і відповід-

но можуть доробити додатковий функціонал.        

У близько половини (40–60%) є системи автоматизації основного вироб-

ництва (MES), системи керування лабораторною інформацією (LIMS) та моду-

лі виробничої аналітики. Слід відмітити, що в опитуванні приймали участь 

представники достатньо потужних підприємств, а отже ці дані є значно зави-

щеними, ніж в середньому по всім українським підприємствам.     

Наше здивування викликали результати, що говорять про відсутність 

на підприємствах систем керування технологічним обслуговуванням та 

ремонтом (CMMS, ТОіР). Це суперечить нашим власним спостереженням, 

які показують, що на великих підприємствах принаймні елементи таких 

систем присутні. Можливо така розбіжність пов’язана з тим, що ці функції 

реалізовані в інших системах керування, наприклад в тому ж  1С.      

За результатами опитування системи керування складом (WMS) 

практично відсутні на українських підприємствах. 

Очевидне відставання Українських виробництв у порівнянні з пере-

довим підприємством харчової промисловості в Білорусі, де наявні усі з 

перелічених систем. 

 

Таблиця 8. Наявність різних  

систем керування виробництвом 

 

Які типи 

систем керу-

вання виро-

бництвом 

рівня 

MOM/MES є 

на вашому 

підприємст-

ві: (виберіть 

наявні): 

самописні модулі 

(наприклад для 

1С Предприятие) 

75/6 

  

100/5+Б 

LIMS (системи 

керування лабо-

раторною інфор-

мацією) 

37,5/3 60/3+Б 

MES (системи ав-

томатизації основ-

ного виробництва) 

50/4 40/2+Б 

модулі виробни-

чої аналітики (ви-

робничі звіти) 

37,5/3 60/3+Б 

CMMS (ТОіР, сис-

теми керування 

технологічним 

обслуговуванням 

та ремонтом) 

12,5/1 20/1+Б 

WMS (системи ке-

рування складом) 
12,5/1 0/0+Б 
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Більшість опитуваних (біля 60%) вказали, що їх підприємства частко-

во автоматизовані на рівні АСКТП, усі інші зазначили що повністю авто-

матизовані. Такий розподіл співпадає також з нашими власними спосте-

реженнями. Наявність навіть частково автоматизованих АСКТП говорить 

про технічну готовність цього рівня до інтегрування.   

 

Таблиця 9. Ступінь автоматизації підприємств на рівні АСУТП 

 

Оцініть сту-

пінь автома-

тизації вашо-

го підприєм-

ства на рівні 

АСУТП 

частково автоматизо-

вані (тільки деякі тех-

нологічні процеси) 

62.5/5 

  

60/3 

повністю автоматизо-

вані (усі важливі тех-

нологічні процеси) 

37.5/3 40/2+Б 

повністю ручне керу-

вання 
0/0 0/0 

 

Серед програмних засобів автоматизації підприємств (ERP-рівня) за-

значали такі як SAP, 1C, Парус та власні розробки. Підтримку стандартів 

IEC цими засобами назвали біля 50% респондентів (MES або ERP). Відпові-

ді сильно  розподілені, однак принаймні 50% кажуть про відсутність підт-

римки на всіх рівнях керування. Нам здається ця кількість дещо занижена.      

 

Таблиця 10. Підтримка програмними засобами стандартів 

 

Чи підтри-

мують про-

грамні засоби 

(ERP-рівня та 

MES-рівня) 

стандарти 

ISA-95/IEC-

62264/B2MML

? 

ні, не підтримуються 50/4 
 

 

40/2 

так, і на рівні ERP і 

MES 
25/2 40/2 

тільки ERP-рівня 12.5/1 20/1 

я не знаю, що підтри-

мується, а що ні 
12.5/1 0/0 

тільки MES-рівня 0/0 0/0 

 Частково підтриму-

ються на всіх рівнях 
  Б  

 

Приблизно така сама ситуація в оцінці ступені інтегрування рівня 

MES та ERP. Системи «частково інтегровані» та «зовсім незалежні» приб-

лизно поділилися 50% на 50%. Тільки один респондент (який не залишив 

своїх координат) відповів про повну інтеграцію з використанням власних 

стандартів.  
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Таблиця 11. Ступінь інтеграції ERP та  MES або АСУТП рівнів 

 

Оцініть сту-

пінь інтегра-

ції на вашо-

му підприєм-

стві автома-

тизованих 

систем керу-

вання бізнес-

рівня (ERP) 

та виробни-

чого рівня 

(MES або 

АСУТП): 

системи працюють 

незалежно, дані пере-

даються в усному чи 

паперовому вигляді 

50/4 

  

40/2  

частково  інтегровані, 

тільки деякі функції 

взаємопов’язані 

37.5/3 60/3+Б 

функції ERP та 

MES(або АСУТП) вза-

ємопов’язані у достат-

ньому обсязі з викори-

станням інших або 

власних стандартів 

12.5/1 0/0 

функції ERP та MES 

взаємопов’язані у до-

статньому обсязі з ви-

користанням стандар-

тів ISA-95/IEC-

62264/B2MML 

0/0 0/0 

 

Серед проблем інтегрування зазначалось, що у кожному разі необ-

хідна окрема проробка рішення по інтеграції, а також складність адаптації 

та реалізації стандартів. 

 

Таблиця 12. Проблеми при реалізації взаємодії систем рівня ERP та MES 

 

Які виника-

ють пробле-

ми або не-

зручності 

при реаліза-

ції взаємодії 

систем рівня 

ERP та MES 

немає проблем, бо 

відсутня інтеграція 
62.5/5 

  

60/3 

немає проблем, все 

влаштовує 
25/2 20/1 

Інше 12.5/1 20/1+Б 

 

Розподіл відповідей респондентів про обізнаність стандартів дуже 

нерівномірний. Усі про нього чули, враховуючи що опитування йде в ра-

мках впровадження даного стандарту в Україні, це не дивно.    
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Таблиця 13. Обізнаність у стандартах ISA-95 або IEC-62264 

 

Чи знаєте Ви 

про стандарт 

ISA-95 або 

IEC-62264, що 

означує мето-

дику інтегра-

ції інформа-

ційних систем 

бізнес-рівня 

(рівень ERP) 

та систем ке-

рування ви-

робничими 

операціями 

(MES/MOM)? 

знаю добре, але у нас 

не використовується 
37.5/3 

  

40/2 

знаю про призначен-

ня, але не розумію суті 
25/2 

20/1 

 

чув, але не розумію 

його призначення 
25/2 20/1 

так, у нас це викорис-

товується 
12.5/1 20/1+Б 

ні не чув 0/0 0/0 

 

Необхідність стандартизації відчувають біля 60% респондентів.  

 

Таблиця 14. Ступінь необхідності стандартизації  

інформаційного обміну між ERP та MES 

 

Оцініть сту-

пінь необ-

хідності ста-

ндартизації 

інформацій-

ного обміну 

між АС (ав-

томатизована 

система) біз-

нес-рівня та 

виробничого 

рівня 

дуже потребується, бо 

використовується різні 

постачальники про-

грамних засобів 

62.5/5 

 

 

60/3+Б 

не застосовне, бо від-

сутня АС на одному із 

рівнів 

37.5/3 40/2 

не розумію питання 0/0 0/0 

 

Хоч респондентів достатньо мало і нічого не можна сказати про ре-

презентативність вибірки, спробуємо зробити хоча б аналіз того, що має-

мо. Найбільш вагомими бізнес-драйверами, що можуть слугувати аргуме-

нтом на користь використання інтегрування L4 та L3 взагалі, та з викорис-

танням IEC 62264, є контроль якості та простежуваність і швидке оптима-

льне планування. При цьому для реалізації функцій MOM лідирує спосіб 

«дописати модуль власними силами». На рівні АСКТП українські підпри-

ємства принаймні частково автоматизовані. Принаймні 50% говорять про 

відсутність інтегрування на всіх рівнях, і більше половини – про необхід-

ність стандартизації. Зрештою, ми маємо і так відому картину – інтегру-

вання потребується і стандарти в цьому можуть допомогти.    
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6. ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ  

ЩОДО IEC 62264 
 

Для кращої оцінки стану та перспектив впровадження стандартів IEC 

62264 в Україні було проведення опитування кількох експертів. Нажаль, 

тільки два експерта дали відповіді на поставлені запитання, від інших уча-

сників опитування ми так і не дочекалися відповідей. Це ще один аргу-

мент на користь факту відсутності зацікавленості в даній тематиці навіть 

передових інтеграторів ERP/MES в Україні.       

В якості експертів, що дали відповіді на поставлені питання були Во-

лодимир Патрахін (посилання на повний текст) – технічний директор Ін-

дасофт-Україна, та Максим Романов (посилання на повний текст) - консу-

льтант MOM в BrightEye. Обидва респонденти мають досвід розробки та 

впровадження систем рівня МОМ. Далі представлено короткий огляд та 

порівняння думок експертів. 

Серед переваг стандарту IEC 62264 Володимир виділив спрощення 

вертикальної інтеграції MES/ERP та горизонтальної інтеграції систем ви-

робничої аналітики. «Коли усі компоненти ПЗ підтримують єдині підходи 

до інтеграції, знижуються ризики та вартість рішень, поліпшуються умови 

вибору ПЗ та інтегратора». Максим відзначив наступне «Как и любой хо-

роший стандарт – IEC 62264 является обобщением лучшего опыта реали-

зации МОМ решений, соответственно является хорошей базой для старта 

при необходимости повышения квалификации в области МОМ решений. 

Со всеми вытекающими. Второе преимущество – это отличный инстру-

мент коммуникации и обмена ключевыми определениями в рамках про-

екта реализации МОМ функционала». 

Думки експертів цілком збігаються щодо вкрай низького стану обіз-

наності українського ринку по функціям MOM та стандартів інтегруван-

ня. Володимир Патрахін вказав, що така ситуація стосується усіх важливих 

стандартів та загальної обізнаності: «Складається таке враження, що інже-

нерна діяльність в нашій країні не вважається за важливу. Погоду роблять 

юристи та економісти. Часто власники підприємств не хочуть вкладати 

кошти у їх розвиток та модернізацію. Відповідно, інженерні кадри вони 

забезпечують на мінімально можливому рівні, розраховані виключно на 

підтримку працездатності обладнання. Спеціалісти варяться у «власному 

соку» не маючи можливість виїхати на семінари або підвищення кваліфі-

кації. Хоча, для справедливості, треба відмітити, що в останній час на де-

яких великих підприємствах з закордонним менеджментом ситуація змі-

нюється у кращу сторону» 

https://tk185.appau.org.ua/62264/publications-iec-62264/expert-patrahin/
https://indusoft.com.ua/about/
https://indusoft.com.ua/about/
https://tk185.appau.org.ua/62264/publications-iec-62264/expert-romanov/
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Серйозних проблем саме у впровадженні стандарту в Україні Максим 

Романов не бачить, але є загальна проблема з неготовністю ринку щодо 

впровадження систем МОМ. Володимир Патрахін головною проблемою 

бачить відсутність підтримки сучасних стандартів саме розробниками ін-

струментів, хоч замовники також мають вплив на це. Обидва експерти вка-

зали, що використання стандартів перш за все вигідно кінцевому замов-

нику.   

Володимир вважає, що стандарти можуть комусь і заважати, напри-

клад розробникам рішень, які не готові переробляти свої цілком і так ко-

мерційно успішні інструменти. Максим Романов вважає, що явних проти-

вників стандарту в Україні немає. 

Експерти також розбігаються в думках щодо важливості перекладу 

стандарту українською. Володимр Патрахін вважає дуже важливим не 

тільки перекладення стандарту, а і розробку навчального та просвітного 

контенту та опису готових прикладів (успішних історій), які будуть досту-

пні кінцевому замовнику. Максим Романов каже, що це мало що змінить, 

оскільки на ринку мало підприємств, готових до впровадження MOM. Тим 

не менше, він вважає, що розробка комерційних курсів з даної тематики 

може змінити ситуацію принаймні для тих підприємств, які готові до 

впровадження.     

Обидва експерти назвали систему ERP від SAP такою, яка повністю 

відповідає IEC 62264, зокрема B2MML. У той же час, саме цей інструмент 

спонукав до приведення продуктів MOM багатьох розробників у відповід-

ність до стандарту: «Але тільки з того часу, як провідне ПЗ класу ERP – 

SAP перейшло на підтримку структури БД та обміну з MES за принципа-

ми ISA 88/95, GE Digital розробило продукт Open Enterprise. Цей спеціалі-

зований додаток призначений для автоматизації двостороннього обміну 

MES системи GE Рlant Аpplications з ERP та забезпечує об’єктне представ-

лення документа B2MML, а також надає шаблони сценаріїв та повідомлень 

у повній відповідності до ISA 95» (В.Патрахін). Максим Романов підтримує 

озвучену на одному з засідань ТК-185 думку, що варто оцінювати відпові-

дність продуктів стандарту за ступенню, що дасть змогу оцінити інстру-

мент MOM щодо легкості інтегрування з іншими системами. Крім того, 

Максим пропонує класифікувати MOM системи відповідно до джерела їх 

виникнення, що також впливає на степінь інтегрування: «Поэтому, я счи-

таю не лишенной оснований классификацию МОМ решений на Clear 

MOM, ERP driven MOM, Automation vendor driven MOM (SCADA driven 

MOM). Чистые решения, как правило, максимально близки к стандартам – 

в то время, как другие несут в себе характерный функционал и подходы 

систем, из которых они развились. Подчеркнутая «легкость интеграции» 

такого рода решений, как правило, является недостатком, а не достоин-
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ством – так как по факту «легкость» обеспечена только по отношению к 

материнской системе». 

Обидва експерти вважають, що стандарти можуть пришвидшити 

цифровізацію підприємств через зменшення вартості, розповсюдженості, 

вживаності, неоднозначності у виборі MOM (В. Патрахін), через зменшен-

ня ризиків несумісності та зменшення загальної вартості обслуговування 

(М. Романов).  

Думки щодо впровадження систем МОМ на середніх та малих підп-

риємствах розділились. Володимир Патрахін вважає, що впровадження 

систем уповільнює дороговизна MES-систем від брендових світових розро-

бників. Кількість впроваджень може збільшити наявність доступних вітчи-

зняних програмних продуктів, таких як система для автоматизації техно-

логічних лабораторій класу LIMS DigatalLab від «Індасофт Україна». Мак-

сим Романов не вважає занадто дорогим впровадження систем МОМ для 

середніх та малих підприємств, а низька кількість впроваджень - наслідок 

низької культури ведення бізнесу та нерозуміння цілей впровадження си-

стем МОМ. 

Роблячи підсумки відмітимо, що думки експертів по більшості пи-

тань розбігаються. Було б цікавим почути також думки інших експертів, 

задіяних в процесах розробки та впровадження MOM в Україні, тоді б мо-

жна було б проводити якісь узагальнення. Тим не менше, спробуємо виді-

лити ті відповіді, які були спільними в обох експертів: 

 у загальному, стандарт корисний, як мінімум з точки зору єдиного 

погляду на об’єкти розроблювальної MOM; 

 використання стандарту перш за все вигідне замовнику;  

 обізнаність ринку в стандартах інтегрування та взагалі MOM вкрай 

низька; 

 потрібні курси підвищення кваліфікації на тему стандартів інтег-

рування; 

 ERP від SAP став найбільшим драйвером використання стандартів 

в системах MOM; 

 стандарти інтегрування можуть пришвидшити цифровізацію під-

приємств. 
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7. Стандарт IEC 62264  

як джерело знань:  

досвід впровадження в навчальний 

процес та на тренінгових курсах  
 

Окрім своїх прямих цілей – забезпечення інтегрування L3 та L4, стан-

дарт також може бути використаний для навчальних цілей. У даному роз-

ділі розповідається про власний досвід авторів використання стандарту в 

навчальному процесі кафедри АКТСУ в Національному університеті хар-

чових технологій та курсах підвищення кваліфікації.   

Ще з 2000-х років кафедра АКТСУ (тоді АКІТ) зробила багато дій що-

до впровадження дисциплін, присвячених системам MES в навчальний 

процес. Свій важливий внесок в це у різні часи зробили «Індасофт Украї-

на»,  IT-Enterprise та інші організації, надавши промислові програмні па-

кети та допомагаючи навчальними матеріалами. Однак для кращого ро-

зуміння основ MES необхідний узагальнений матеріал, який би не залежав 

від постачальника рішень. Матеріали MESA на той час були сильно узага-

льненими, тому зрештою ми вийшли на стандарт ISA-95, який означував 

моделі представлення виробничого підприємства. Перше ознайомлення зі 

стандартом було невдале, він був малозрозумілим. Причин на те було де-

кілька:  

- ми зосереджувалися на першій та другій частині першої версії, в 

якій було багато складних для розуміння додатків (чого варта тіль-

ки модель Perdue) 

- здебільшого уважно вичитували саме російську перекладену вер-

сію аналогічного стандарту IEC; радимо Вам не робити цього, так 

як переклад на нашу думку дуже не вдалий; звичайно що наш пе-

реклад може здатися Вам також не вдалим, але принаймні термі-

нологію всередині стандарту ми узгоджували, щоб уникнути плу-

танини;  

- ми були недостатньо підготовлені у виробничих процесах, які від-

буваються на підприємстві; 

- у нас не було досвіду впровадження модулів MES/MOM; 

- стандарт написаний не мовою автоматників, а мовою IT та вироб-

ничників; 

Тим не менше, отримавши усі необхідні копії оригінальних версій 

стандартів ми поступово почали їх освоювати. Відкриттям стала третя та 

http://www.iasu-nuft.pp.ua/
https://indusoft.com.ua/
https://indusoft.com.ua/
https://www.it.ua/
https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
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четверті частини стандарту. Якщо перші дві частини націлені на інтегру-

вання рівня ERP та MES/MOM, то третя та четверта частина показують на 

функціонування MOM зсередини та дають необхідну інформацію для ро-

зуміння цих процесів. Це стало передумовою використання стандарту в 

якості прототипу посібника. 

Цього року бельгійська фірма Brighteye залучила кількох викладачів 

кафедри до створення навчального контенту для підготовки інтеграторів 

MOM на ПЗ Momentum (в минулому, MESControl). Особливістю даного 

курсу було навчання саме інтеграторів АСКТП. Тобто необхідно було роз-

робити повний курс з лекційним та лабораторним матеріалом, який би 

варто прослухати розробникам самим . Складність цього завдання була в 

тому, що навчального матеріалу на той момент практично не було, але є 

довідникова система, яка, як виявилося, закриває необхідний матеріал від-

сотків на 80, що достатньо для його вивчення. У випадку проблемних пи-

тань спеціалісти Brighteye  надавали необхідну допомогу. Тим не менше, 

при досить слабкій на той момент підготовці викладачів в MES/MOM, це 

стало серйозним викликом. Головним висновком з точки зору навчальної 

діяльності став той факт, що розуміння функцій MOM приходило тіль-

ки при читанні відповідних розділів стандартів і визначення та пере-

вірка їх відповідників у конкретному програмному забезпеченні. Від-

сутність одного з компонентів (стандарту або ПЗ) не мало б такого ефекту. 

Це можна вважати формулою навчання MOM.  

Слід відмітити, що Momentum  розроблений з урахуванням стандар-

ту ISA-95 (IEC 62264). Там є певні розбіжності, зокрема в термінології, але 

зробивши певний mapping, все більш-менш почало співпадати зі стандар-

том. Таким чином, усі розділи теоретичних частин курсу починалися з 

означення частини стандарту. Так, наприклад, модулі Momentum розпові-

далися  у контексті виробничих операцій (Рис. 18).  

 

 

https://brighteye.be/
https://brighteye.be/#momentum
https://brighteye.be/
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Рис 18. Відображення (mapping) модулів Momentum  

на керування виробничими операціями 

 

У такому саме контексті показувалися функції Momentum через мо-

дель діяльностей (Рис. 19). 

 

 
 

Рис 19. Відображення (mapping) функцій  

Momentum на модель діяльностей MOM  

 

Таким чином, теорія бралася зі стандарту і реалізувалася в конкрет-

ному екземплярі. З точки зору навчання – це найкращий варіант для отри-

мання загального розуміння функціонування MOM.  
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Паралельно розроблений лабораторний курс почав впроваджуватися 

на кафедрі АКТСУ НУХТ при практично тому самому лекційному матері-

алі, що був минулого року.   

При розробці практичного курсу вперше прийшло розуміння насту-

пних моделей та діяльностей: 

 поняття сегментів продукту; 

 як відбувається простежуваність продукту (внутрішня) на рівні 

підприємства та поза його межами (зовнішня); 

 за якими принципами відбувається налаштування планування; 

 як фізично відбувається розрахунок  КПЕ (ключових показників 

ефективності, KPI); стандартний OEE (ISO 22400) та відповідні 

вкладені КПЕ в Momentum реалізований простим конфігуруван-

ням, інші КПЕ реалізуються також досить легко без необхідності 

програмування; 

 як працює керування операціями контролю якості; 

 як функціонально (не інформаційно) зв’язуються рівні MOM та 

ERP через передачу замовлень та звітів; 

 як зв’язуються рівні MOM та АСКТП.  

 

 
 

Рис. 20. Відображення KPI та його складових 
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Враховуючи, що курс призначений для автоматників, які на початку не 

усвідомлені в поняттях MOM та не володіють багатьма термінами IT, було ви-

рішено навчальний процес будувати також на наступних принципах: 

- навчання починати від знайомих функцій: у даному випадку для 

автоматників це значить рухатися знизу MOM, тобто з рівня АС-

КТП;   

- перший день є швидким стартом, який дає можливість оглянути 

усі основні діяльності MOM і може проводитися як незалежний мі-

ні-курс;  

- п’ятиденний курс повинен закрити усі діяльності, щоб почати ро-

зробляти систему MOM з типовими функціями;  

- під курс повинно бути розроблене віртуальне виробництво, з яко-

го можна збирати дані і відправляти команди та параметри; 

- мінімальне використання кодування. 

Окрім додаткових знань, отриманих від створення та викладання ку-

рсу, можна відмітити ще ряд додаткових висновків: 

- функціональність MOM можна зрозуміти за 5-дневний курс як ін-

теграторам так і керівному виробничому персоналу; 

- MOM можна впроваджувати і на невеликих підприємствах; 

- використання принципів ISA-88 (IEC-61512) значно спрощує інтег-

рацію АСКТП з MOM; зокрема дуже доречним є використання ав-

томатів станів та процедур.        

 Розроблені курси були адаптовані та проведені для кількох груп слу-

хачів представників інтеграторів. Проводив курси Максим Романов, кон-

сультант Brighteye. Його оцінка «формули» курсу: «Подача материала в 

соответствии со структурой стандарта во первых отсекает некомпетент-

ную критичность, во-вторых даёт уверенность в правильной структуре 

курса и материала, в комплексном охвате темы». 

У найближчому планується розробка курсу по IEC 62264, з елемента-

ми практики на одному із програмних продуктів класу MOM. Практика 

показала,  що саме такий підхід дасть можливість найкраще зрозуміти фу-

нкції MOM та їх взаємодію з усіма рівнями керування. Обраний програм-

ний пакет не обов’язково має бути Brighteye. Зрештою, курс повинен бути 

достатньо гнучким, щоб підлаштуватися під будь-які програмні засоби, 

що відповідають IEC 62264.  Слідкуйте за новинами на www.i4u.in.ua 

  

https://brighteye.be/
http://www.i4u.in.ua/
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8. Стандарт IEC 62264 як основа 

концепції Industry 4.0  
 

Сьогодні класична пірамідальна методологія побудови систем керу-

вання все більше витісняється сучасними підходами прямої взаємодії між 

компонентами M2M, як це представлено наприклад в RAMI4.0 або в IIC 

(IIoT). Тому може скластися враження, що ієрархічні моделі, що викладені 

в стандарті ISA-95/IEC-62264, наприклад устатковання та функції вже не 

можуть працювати в таких системах. Однак це не так. Нові концепції в 

дійсності будуються на вже існуючих технологіях, які затверджені в стан-

дартах. Так, наприклад, ідеї, закладені в ISA-95/IEC-62264 у свою чергу ба-

зуються на  концепціях ISA-88/IEC-61512. Усі моделі, викладені в цих ста-

ндартах є нічим іншим, як цифровими моделями виробництва з описом 

обов’язкових полів та зв’язків між об’єктами. Ці моделі вдосконалюються з 

кожною версією стандарту, вони можуть доповнюватися і видозмінювати-

ся в залежності від потреб, але вони не залежать від способів організації 

систем керування. Більше того, ці стандарти стали основою моделі 

RAMI4.0, на якій базується Industry 4.0.    

Німецька ініціатива Industry 4.0 передбачає застосування комплекс-

ного підходу до імплементації бізнес цілей. Однією з основних особливос-

тей такої парадигми є злиття двох світів, світу інформаційно-комуні-

каційних технологій (ICT) та світу операційних технологій (ОТ), тобто те-

хнологій автоматизації промислових процесів та виробництв. Останні 

означуються стандартами, що застосовуються в машинобудуванні, елект-

роніці, електротехніці, автоматизації в цілому [1]. Крім Німеччини інші 

країни також долучилися до здійснення четвертої промислової революції 

у себе. Проте, саме концепція Industry 4.0, яка представлена моделлю Ref-

erence Architecture Model Industry 4.0 (RAMI 4.0), сформована на основі 

майстерного об’єднання кращих світових практик. З метою формування 

швидкої відповіді на потреби ринку модель RAMI 4.0 описана німецьким 

інститутом стандартизації DIN та затверджена шляхом спеціальної нової 

процедури стандартизації, як DIN SPEC 91345:2016-04. Ця модель сформо-

вана з міцних цеглин світового досвіду – найбільш важливих стандартів 

для виробництва. 

Автоматизоване виробництво в концепції Industry 4.0 бачиться, як 

взаємодія кіберфізичних компонентів I4.0, який включає в себе актив (As-

set) та його віртуальну сутність (цифровий двійник). Поняття фізичного 

активу присутнє як в стандарті IEC-62264 так і в RAMI 4.0, що робить мож-

ливим супроводжувати усі сутності, задіяні у виробництві по їх життєвому 

https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/rami40-an-introduction.html
https://www.iiconsortium.org/
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циклу. У RAMI4.0 поняття активу значно розширене (включає персонал, 

стандарти, софт, поширюється і на продукт), тим не менше в загальному 

розумінні вони з IEC-62264 мають одну основу.          

Згідно моделі RAMI 4.0 компонент I4.0 представляється тривимірною 

моделлю (Рис. 21), яка відображає основні аспекти його діяльності протя-

гом усього життєвого циклу. Перевагою використання такого підходу є 

чітке та наочне розуміння функції кожного рівня.  Визначальною особли-

вістю німецької концепції є організація виробничої діяльності за рахунок 

об’єднання всіх активів підприємства в єдину I4.0-сумісну мережу, яка не 

має конкретних меж та може мати урегульований доступ для встановлен-

ня з’єднання та здійснення автоматичного обміну інформацією з іншими 

активами, навіть за межами підприємства. Кожен актив – це певна цінність 

для організації, тому до активів належать не тільки матеріальні об’єкти, 

але й нематеріальні, такі як програмне забезпечення та навіть ідеї. Конце-

пція Industry 4.0 означує процес створення правил цифрового опису акти-

вів, який доповнюється та змінюється протягом усього його життєвого ци-

клу. Мета цієї моделі – представити актив та всі аспекти, що мають відно-

шення до нього, від його розробки, виробництва та використання аж до 

його утилізації та забезпечити його взаємодію з іншими активами.  

 
 

Рис 21. Еталонна модель архітектури Industry 4.0 [2] 

 

Шість архітектурних рівнів, які лежать на вертикальній вісі еталонної 

моделі архітектури Industry 4.0 означують структуру представлення ком-

понента Industry 4.0 (елемента єдиної мережі), тобто яким чином і якими 

засобами активи підприємства взаємодіють між собою в мережі та як вони 

в ній представленні. Модель RAMI 4.0 передбачає застосування сервісно-

орієнтованої архітектури (SOA), де компоненти I4.0 надають послуги ін-



49 
 

Стандарти інтегрування систем керування підприємством та виробництвом 

шим компонентам через протоколи зв'язку по мережі. Огляд цієї осі вихо-

дить за рамки даної книги.   

Підхід Industry 4.0 передбачає можливість розробки та вдосконален-

ня продуктів, машин, заводів/фабрик і т.д. протягом всього їх життєвого 

циклу. Тому ліва горизонтальна вісь моделі використовується для предста-

влення життєвого циклу систем або продуктів («Life cycle & value stream») 

у вигляді пов’язаних стадій «типу» («Type») та «екземпляру» («Instance»). 

За рахунок постійного збору даних це дає можливість простежувати стан 

продукту в будь-який момент часу його існування: від ідеї до експлуатації 

та утилізації. Розгляд активів з точки зору їх життєвого циклу спирається 

на стандарт IEC-62890 «Life Cycle Management» [3]. 

Права вісь моделі RAMI 4.0 – «Ієрархічні рівні» («Hierarchy levels») – 

забезпечує відображення активу на  конкретну роль у виробництві. Ієрар-

хічні рівні RAMI 4.0 в рамках одного підприємства базуються на ієрархії 

технологічного устатковання на основі ролей, означених стандартом IEC-

62264 та відповідно фізичній моделі технологічного устатковання, означе-

ної в IEC-61512  (див. Рис. 22). Але ця модель в деякій мірі є розширеною, 

що, до речі, дозволяється цими стандартами. 

 

 
 

Рис 22. Ієрархічні рівні еталонної моделі архітектури  

Industry 4.0 [2] 
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Виділені зеленим кольором елементи на рисунку 22 присутні серед 

ієрархічних рівнів RAMI 4.0. Поняття «Підприємства» та «Робочих цент-

рів» (за деякими джерелами «Робочі вузли») відображені в тому ж функці-

ональному сенсі, що й в IEC-62264. З метою застосування концепції Indus-

try 4.0 на більшій кількості виробничих секторів «модулі технологічного 

устатковання» та «модулі керування» були замінені поняттями «Станція» 

та «Пристрій керування», які використовуються в ISA-TR88.00.02-2015 

«Machine and Unit States – An implementation example ISA88» [4]. Можливо 

використання саме такої ієрархії зумовлено розвитком на території Німе-

ччини дискретного виробництва, а саме машинобудування.  

У концепції Industrie 4.0 також виділяється ще кілька нових функціо-

нальних ієрархічних рівнів, які не представлені в класичній рольовій ієра-

рхії устатковання IEC-62264/IEC-61512. До таких рівнів належать «Польо-

вий пристрій» («Field device») та «Продукт» («Product») в нижній частині 

ієрархії, а також «Зовнішній світ» у верхній частині. Польовий пристрій 

може представляти собою інтелектуальний датчик або виконавчий меха-

нізм та самостійно приймати рішення в реальному часі. Нам наразі неві-

домі принципи розділення польових пристроїв від пристроїв керування.    

Нижче польового пристрою додано рівень «Продукту» («Product»), 

на який варто звернути особливу увагу. Наявність рівня продукту перед-

бачає його функціонування як повноцінного компонента I4.0, тобто він 

відіграє таку ж важливу роль під час свого виробництва, як і устатковання, 

що бере участь у його виготовленні. По-перше, продукт в машинобуду-

ванні це також актив (Asset), який після його виготовлення на іншому ви-

робництві може стати на місце виробничого устатковання. По-друге, ета-

пи виготовлення продукту є частиною його життєвого циклу, яким пере-

дують процеси його проектування, поставки на виробництво та інші кро-

ки виготовлення. Це дає змогу взаємодіяти між виробничим устаткован-

ням та компонентом продукту безпосередньо, оскільки вся необхідна ін-

формація знаходиться в цифровому двійнику активу та накопичується на 

ньому ж. Таким чином, роль продукту забезпечує самодостатність усіх 

компонентів для прямої взаємодії між «речами» на виробництві, що і є од-

нією з фундаментальних основ Індустрії 4.0. Розглянемо це більш деталь-

но через призму різних етапів життєвого циклу продукту.  

Відповідно до лівої горизонтальної вісі моделі, виділяються поняття 

типа та екземпляра. Існування продукту за концепцією Industry 4.0 розпо-

чинається із виникнення ідеї виготовлення продукту. З цього ж моменту 

виникає тип «продукту». З часом накопичується інформація, яка стосуєть-

ся розроблення продукту. Як тільки продукт переходить на стадію вироб-

ництва, то він стає конкретним екземпляром, тому що тип набуває конк-

ретного фізичного відображення у реальному світі. Виділення продукту 

як окремого функціонального рівня полягає в тому, що «продукт» має 

https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/januar/GMA_Status_Report__Reference_Archtitecture_Model_Industrie_4.0__RAMI_4.0_/GMA-Status-Report-RAMI-40-July-2015.pdf
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здатність до взаємодії з іншими пристроями. Така функція може бути реа-

лізована, наприклад, за допомогою використання QR-коду для ідентифі-

кації продукту на будь-якій стадії його виробництва. Ідентифікувавши 

продукт, інші пристрої можуть отримати інформацію, яка стосується про-

дукту або напівпродукту. Ця інформація може стосуватися або стадії ви-

робництва, або ж надавати конкретні вказівки щодо того, що ж робити з 

напівпродуктом, наприклад,  яким кольором повинен бути зафарбований 

напівпродукт. Тобто, під час виробництва продукт може надавати дані 

іншим пристроям, а інші пристрої відповідно записувати дані у цифровий 

двійник продукту. Реалізація рівнів вертикальної осі може бути різномані-

тною. Наприклад, інтеграційний рівень для конкретного продукту може 

бути реалізований тільки засобами ідентифікації, а комунікаційний рі-

вень – здатністю інших пристроїв, які взаємодіють з продуктом, до комуні-

кації. Якщо продукт зрештою стає частиною устатковання у якійсь вироб-

ничій установці конкретного підприємства, він стає на інше місце у ієрар-

хії рольової моделі, і його функції можуть відповідати, наприклад, рівню 

«Станції».  

Той самий актив з точки зору різних зацікавлених сторін (стейхолде-

рів) займає різну позицію. Припустимо на виробництві використовується 

транспортер, який в рольовій ієрархії устатковання знаходиться на рівні 

«польового пристрою». Інформацією про життєвий цикл кожного екземп-

ляра оперує постачальник транспортерів (наприклад, інформація про ви-

робництво транспортера), оператор виробничої комірки (наприклад, спо-

живання енергії та рух транспортера) та постачальник сервісів обробки та 

аналізу даних (наприклад, прогнозований ступінь забруднення). 

Але кожен із зацікавлених сторін у ланцюжку вартості використовує 

різні типи моделей транспортера (Рис. 23):  

- постачальник перевізника оперує документами про розробку; 

- системний інтегратор програмує транспортну систему; 

- оператор повинен мати можливість змінювати порядок запуску 

транспортерів; 

- постачальник сервісів обробки та аналізу даних аналізує рівень за-

бруднення [5]. 
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Рис 23. Розгляд транспортера з точки зору  

життєвого циклу та ієрархічного рівня [5] 

 

Таким чином польовий пристрій представлений на різних підприєм-

ствах і має різне наповнення своїх цифрових двійників. Обмін інформаці-

єю між різними підприємствами може реалізовуватися за рахунок викори-

стання ще одного нового для класичної піраміди рівня – «Зовнішній світ» 

(«Сonnected world»). Cтандарт IEC-62264 означує ієрархію технологічного 

устатковання лише в межах підприємства, тому на вищому рівні ієрархії 

RAMI 4.0 був доданий «Зовнішній світ» («Сonnected world»), який розши-

рює межі окремого заводу/фабрики та передбачає обмін інформацією за 

межами конкретного підприємства.  

Взагалі ця вісь RAMI 4.0 не передбачає побудову ієрархічних систем, в 

яких функціональні компоненти підпорядковуються компонентам, які 

знаходяться безпосередньо над ними. Вона означує конкретний функціо-

нал для кожного компоненту системи, які можуть взаємодіяти безпосеред-

ньо, навіть якщо знаходяться на не суміжних рольових рівнях, якщо цього 

вимагає логіка керування. Здатність всіх компонентів до зв’язку передба-

чає можливість простого налаштування, за рахунок використання І4.0-

сумісного зв’язку, який повинен бути стандартним та передбаченим у всіх 

компонентах системи. 

Таким чином, IEC-62264 відіграє істотну роль у формуванні передо-

вих поглядів на високотехнологічне виробництво. Обізнаність про цей 

стандарт, досвід його впровадження значно сприятиме переходу від Індус-

трії 3.0 до гнучкого, високоефективного, орієнтованого на задоволення 

потреб клієнта світу Індустрії 4.0. На такому підприємстві обладнання, си-

ровина і готові продукти спілкуються між собою і спільно керують вироб-

ництвом. Заготовки самостійно знаходять свій шлях на всіх етапах вироб-

ничого процесу, а невеликі фабрики зможуть самостійно об’єднуватися в 

єдину промислову систему для виконання конкретного замовлення.  
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Тому може виникнути питання на скільки результати цих нових іні-

ціатив чи то Німеччини, США, Китаю можна назвати Новими? Чи це про-

сто дуже влучне об'єднання кращих світових напрацювань? Залишається 

також багато питань щодо самої RAMI4.0, зокрема: 

 яке місце в RAMI4.0 займають модель персоналу, матеріалу чи сег-

ментів, означених в IEC 62264?  

 як матеріал перетворюється в продукт, і взагалі в актив? 

 як передбачається робити планування виготовлення продукції? 

Питань набагато більше і вони потребують дослідження, і нам наразі 

невідомо, чи є відповіді на ці питання у самих розробників RAMI4.0. У 

свою чергу, закликаємо колег до об’єднання зусиль щодо розробки доро-

жніх карт і можливо своїх реферативних моделей компонентів І4.0, які б 

були адаптовані під теперішні реалії української промисловості.     

Деякі деталі RAMI4.0 Ви можете дізнатися подивившись вебінар за 

цим посиланням.   

  

https://www.tda.in.ua/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B4%D0%B014%D1%87%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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9. ВИСНОВКИ 
 

За проведеними дослідженнями та аналізу щодо обізнаності та досві-

ду використання стандартів інтегрування рівня ERP та MOM в Україні та 

світі можемо зробити наступні висновки: 

1. Інтегрування систем керування підприємством та виробництвом 

взагалі, та зокрема використання стандарту, зумовлено рядом важ-

ливих бізнес-драйверів. Для різних підприємств ці бізнес-драйвери 

можуть мати різну цінність, для українських (згідно опитування) – 

на першому місці стоять  контроль якості та простежуваність і 

швидке оптимальне планування. Саме ці бізнес-драйвери можуть 

спонукати до реалізації інтегрування систем керування та і взагалі 

до впровадження систем MOM.     

2. У світі стандарт використовується не тільки для інтегрування систем 

MOM та ERP, а і в якості шлюзу між системами керування на різних 

рівнях. По-перше, це дає можливість інтегрувати всі системи керуван-

ня, що не відповідають стандарту, але можуть бути приведені до «спі-

льного знаменника» через проміжні програмні засоби. По-друге, це 

значно розширює дію стандарту не тільки на системи рівня MOM та 

ERP, а і на взаємодію АСКТП з підсистемами верхніх рівнів. По-третє, 

це дає основу для можливості розробки функцій MOM не тільки, як 

готового комплексу у вигляді системи, а і як окремих сервісів, в тому 

числі в хмарних середовищах.  

3. Для українських підприємств характерна практична відсутність 

зв’язку між MOM та ERP, а в більшості відсутні навіть системи ке-

рування виробничими операціями. При цьому, на рівні АСКТП ві-

тчизняні підприємства автоматизовані. За думками експертів ця 

проблема зумовлена загальною економічною ситуацією в Україні, 

низькою культурою ведення бізнесу та необізнаністю серед керів-

ництва підприємств. Використання ручних звітів, неефективне 

планування виробництва та керування запасами, а також багато 

інших негативних факторів – наслідки відсутності цих систем. Ви-

користання ж самописних систем, хоч і покращує ситуацію, та є 

тимчасовим рішенням через складність інтеграції зі стандартизо-

ваними системами.  

4. Характерним для українських підприємств є дописування модулів 

керування виробничими операціями або на рівні ERP (наприклад 

в «1С Підприємство») або на рівні АСКТП. Ми вважаємо, що при 

використанні підходів, викладених в п.2 це може стати певною аль-

тернативною до класичної 4-рівневої архітектури керування підп-
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риємством. Тим не менше, треба розуміти, що багато функцій 

MOM практично неможливо повноцінно реалізувати програмни-

ми засобами автоматизації рівня АСКТП або ERP, або їх реалізація 

пов’язана з великими труднощами.    

5. Використання стандартів інтегрування перш за все вигідні замов-

нику (виробничі підприємства). Про це говорять як експерти так і 

аналіз світового досвіду впровадження. При цьому обізнаність ви-

робничників, як і інтеграторів та постачальників дуже низька. То-

му для успішної імплементації стандарту в Україні основні зусилля 

треба прикладати на просвіту саме кінцевого замовника. Врахову-

ючи, що стандарт прийнятий на рівні ДСТУ, замовнику простіше 

буде опиратися на нього при формуванні технічних вимог.   

6. На думку експертів, стандарт корисний як мінімум з точки зору 

єдиного погляду на об’єкти розроблювальної MOM. Очевидно, пі-

сля затвердження української версії стандарту (або паралельно з 

процесом затвердження), варто розробити методичні рекомендації 

щодо єдиної термінології та основних положень стандарту, що 

може покращити взаємодію між замовником та виконавцем при 

створенні систем рівня MOM. Наразі доступний спільний глосарій 

термінів українською мовою для стандартів IEC-62264, IEC-61512 та 

ISO 22400.  

7. Необхідні курси в ВНЗ та комерційні курси підвищення кваліфі-

кації,  в яких розкривається тема стандартів інтегрування. Такі ди-

сципліни наразі читаються принаймні в 2-х ВНЗ (НУХТ та КПІ), 

очевидно потрібне їх розповсюдження. Платні тренінги наразі від-

сутні, але планується їх проведення в найближчому майбутньому. 

Стандарт може використовуватися, як теоретична основа в курсах 

для MOM, що підтверджено досвідом BrightEye.        

8. Стандарти інтегрування можуть пришвидшити цифровізацію під-

приємств при будь-якій архітектурі систем керування. Німецька 

модель RAMI4.0 тому підтвердження. Стандарт IEC 62264 дає дуже 

конкретні і робочі моделі основних об’єктів підприємства, які ля-

гають в основу конструкції для цифрових двійників.    

Найближчим часом  ТК 185 почне роботу щодо імплементації першої 

частини стандарту українською мовою, чорнова версія якого доступна на 

сайті ТК 185. На цьому ж сайті доступні білі книги та переклади не менш 

важливих стандартів, над якими ведеться робота в технічному комітеті: 

 МЕК 62443 (Кібербезпека). 

 МЕК 61512 (Керування порційним виробництвом). 

 МЕК 61508 (Функційна безпека). 

 ISO 22400 (Виробничі КПЕ). 

https://tk185.appau.org.ua/category/62264/hlosarii-62264/
https://tk185.appau.org.ua/category/62264/hlosarii-62264/
https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
https://tk185.appau.org.ua/62264/standard-iec-62264/mek62264/
https://tk185.appau.org.ua/download-standard/
https://tk185.appau.org.ua/download-standard/
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Впровадження цих стандартів в Україні є дуже важливими для під-

вищення конкурентоспроможності та безпечності виробництва. Навіть 

обізнаність в існуванні та призначенні цих стандартів може значно пок-

ращити загальну ситуацію. Маємо сподівання, що ця біла книга стане чер-

говим позитивним поштовхом до цього. 
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