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Передмова 

Протягом найближчих 20 років суттєво зміниться картина взаємодії людини та механізмів, 

яка в першу чергу характеризується тотальною інтернетизацією пристроїв та механізмів: 

інтернет речей, smart-пристрої, 3Д-принтери, безпілотні машини тощо. За прогнозами це 

призведе до заміни 45-80% робочих місць різними механізмами. До того ж, для молодого 

фахівця актуальним є питання: де знайти і як отримати фінансування власних інженерно-

технічних проектів, як вийти з ними на світовий ринок, що таке «стартапи»? 

Цікаві посилання: 

  - http://cubomania.org/ 

  - https://innotech.ua/ru/news/iv-promishlennaya-revolyutsiya-kakovi-ee-

perspektivi-59709?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=digest  

  - http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-

promyshlennaya-revolyuciya.html  

  - http://appau.org.ua/Indusrty_4-0-4_Idustry_revolution  

 10 massive tech trends that will hit us by 2020 - https://memeburn.com/2013/10/10-massive-

tech-trends-that-will-hit-us-by-2020/ 

 Eight Trends Driving the Future of Information Technology - 

http://www.itbusinessedge.com/slideshows/show.aspx?c=87336&slide=2 

 futuretimeline.net - http://www.futuretimeline.net/index.htm 

 How to Start a Startup - http://startupclass.samaltman.com/  

 List of startup tools - https://steveblank.com/tools-and-blogs-for-entrepreneurs/#startup-

tools  

 15 Tools to Launch Your Startup + Bonus Tips - http://creately.com/blog/diagrams/15-tools-

to-launch-your-startup/  

  G-Startup Worldwide is a global startup competition - http://g-startup.com/  
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Тематичний план: 

 

1. Визначення та основні поняття 

Основні поняття, визначення, перспективи та сьогодення IT. Місце людини в світі 

майбутніх технологій. Нова картина професій та зайнятості людей. 

2. Штучний інтелект 

Сучасний рівень та прогнози розвитку, застосування ШІ в економіці, техніці тощо. 

Місце людини у світі штучного інтелекту. 

3. Internet of Things (IoT – Інтернет речей) 

Визначення та вимоги IoT та ІІоТ. Технології та засоби IoT: ідентифікації, 

вимірювання, передачі даних, обробки зображень, безпеки. Галузі використання 

інтернет речей. Приклади. Перспективи. 

4. Smart Machines 

Поняття та визначення. Смарт-об’єкти. Смарт-прилади. Смарт- сенсори. Напрями 

розвитку та перспективи. 

5. Технології додаткової (AR) та віртуальної (VR) реальності (Virtual and 

Augmented Reality) 

Поняття та визначення. Засоби віртуальної реальності (шлем, окуляри – HMD-display, 

MotionParallax3D дисплеї тощо). Імітація тактильних відчуттів. Пряме підключення 

до нервової системи. Застосування: військова техніка, освіта, ігрове середовище, 

медицина тощо. Асоціація AR/VR. Змішана AR/VR. 

6. 3D Printing 

Типи та технології ЗД-друку та пристрої їх реалізації. Сфери та приклади 

застосування. Майбутнє виробництва у світі 3Д-принтерів. 

7. Робототехніка 

Промислові, побутові, військові та інші типи роботів. Людиноподібні роботи. 

Андроїди. Біороботи (імплантація елементів роботів в людину). Людина у світі 

роботів. Війна робот-людина. 

8. Безпілотні системи 

Безпілотні транспорті засоби: авто, літаки тощо. Технології управління засобами. 

Приклади впровадження. Перспективи розвитку. 

9. Platform Architecture 

Платформенні архітектури та технології для підтримки доданків через потокові бази 

даних. Приклади впровадження. Перспективи розвитку. 

10. Social Platforms 

Еволюція соціальних засобів масової інформації у соціальних мережах. Веб-сайти 

компаніє більше не можуть бути первинним портом входу для клієнтів. Цей факт 

змінює шлях бізнес-поведінки компаній, ставить нові проблеми та можливості. 



 

11. Cloud Computing 

Хмарні обчислення стануть настільки розповсюдженими, що навіть сам термін 

втратить свою необхідність використовування. Акцент зміститься від простих 

інфраструктурних рішень для розробки стратегії хмари, які забезпечують підвищену 

функціональність і гнучкість з використанням поєднання державних та приватних 

хмарних доданків та платформи послуг. Хмари змінять обличчя корпоративних 

обчислень. 

12. Data Security 

Менталітет осадженої фортеці, в якій всі ІТ мають бути розроблені для надійності, 

зміняться архітектурами безпеки, які в свою чергу будуть відповідати відповідно 

загрозам, що відбуваються. В результаті зменшиться роль людей у забезпеченні 

безпеки даних, автоматизуються можливості виявлення, оцінювання та реагування на 

загрози миттєво. 

13. Analytics 

Компанії переглянуть потенціал бізнес-аналітики і в подальшому веденні бізнесу 

широку увагу приділятимуть аналізу неструктурованих даних для забезпечення 

ефективного та відповідного поєднання послуг, що необхідні для оптимізації роботи 

всього підприємства. 

14. Architecture 

ІТ розвинуться від серверних технологій до сервіс-орієнтованих. Компанії швидко 

відходять від монолітних систем, які були прив’язані до одного або більше серверів, 

до дрібно гранульованої системи, в якій послуги багатократно розподіляються як 

всередині так і поза підприємством. Мета такої архітектури: відокремити 

інфраструктури, системи, доданки та бізнес-процеси один від одного. 

15. User Experience 

Сьогодні дизайн бізнес-процесів визначається потребою оптимізації та зниження 

витрат. Завтра він буде визначатися необхідністю створення удосконаленого досвіду 

користувача, що допоможе підвищити задоволеність клієнтів. Розробка доданків 

стане мультидисциплінарною задачею: не тільки взаємодія ІТ архітекторів та 

власників бізнесу, але й залучення акторської складової з акцентом на простоту і 

усунення недоліків. 

16. Digital Business 

Поняття цифрового онлайн бізнесу. Організація роботи з дому. Приклади 

впровадження. Перспективи розвитку. 

17. Телемедицина 

Визначення та поняття. Системи дистанційного біомоніторингу, домашня 

телемедицина. Засоби телемедицини. Застосування роботів. Перспективи. 

18. Startup competitions 

Як подготувати стартап-проект, в якому конкурсі взяти участь, як… і таке інше. 

 

https://www.udemy.com/online-residual-income-business-models-a-beginners-guide/

