
33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світ змінюється прискореними темпами і важко

уявити яким він буде через сто років у майбутньому. Вже

зараз ми користуємося такими досягненнями людства,

про які ще півстоліття тому й годі було мріяти. В

більшості ці досягнення пов'язані із інформаційно/ко/

мунікаційними засобами та технологіями, які стали на
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INDUSTRY 4.0 AS INDUSTRIAL PRODUCTION OF THE FUTURE

У статті здійснено аналіз та систематизація існуючого матеріалу, в якому висвітлено різні

аспекти нового тренду розвитку економіки "Індустрія 4.0" (або Четвертої промислової рево�

люції). Наведені різні визначення та тлумачення Індустрії 4.0 та зроблено висновок, що основ�

ними поняттями, які використовуються для її пояснення є кіберфізичні системи, Промисловий

Інтернет Речей, інтелектуальне виробництво, віртуальна реальність. Здійснено узагальнююче

тлумачення цих понять. Показано, що основне місце в Індустрії 4.0 займають інформаційно�

комунікаційні засоби та технології, а це у свою чергу зумовлює підвищення значимості галузі

ІТ. На основі проведених досліджень зроблено висновок, що Україна має достатній потенціал,

щоби зайняти одне із провідних місць серед країн�лідерів нової концепції розвитку економіки.

Для цього необхідна, зокрема, постійна взаємодія органів державної влади, промислових

підприємств, IT�компаній, університетів, наукових інноваційних центрів (технопарків), науко�

во�дослідних центрів тощо. Окрім того, розробка та впровадження Індустрії 4.0 вимагає суттє�

вих інвестицій. У роботі запропонована концептуальна схема взаємодії у тріаді "Держава"�"Ос�

віта+Наука"�"Бізнес" для появи та розвитку Четвертої індустріальної революції в Україні.

The article analyzes and systematizes the existing material which covers various aspects of the

new trend of economic development "Industry 4.0" (or the Fourth Industrial Revolution). It provides

different definitions and interpretations of Industry 4.0 and a conclusion that the basic concepts

used to explain it are cyber�physical systems, Industrial Internet of Things, intellectual production,

virtual reality. Generalized interpretation of these concepts is carried out. It is shown that the main

place in the Industry 4.0 is occupied by information and communication tools and technologies, which

in its turn leads to the increase of IT sphere importance. On the basis of the studies it is concluded

that Ukraine has the potential, in order to occupy one of leading places among the leaders of the new

concept of economic development. This requires, in particular, the constant interaction of public

authorities, industrial companies, IT�companies, universities, scientific innovation centers

(technoparks), research centers and so on. In addition, the development and implementation of

Industry 4.0 requires significant investments. The work proposes the conceptual framework of

cooperation in the triad of "State"�"Education+Science"�"Business" for the emergence and

development of the Fourth Industrial Revolution in Ukraine.
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сьогодні однією із найбільш потужних рушійних сил у

світовій економіці. Вони змінили та продовжують зміню/

вати майже все як у звичайному житті людини, так і у

бізнесі. Насамперед зміни торкнулися процесів генеру/

вання, передачі, зберігання, управління та аналізу

інформації. Виникають нові типи економіки: інформа/

ційна економіка; інноваційна економіка; нова економі/
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ка; економіка знань; економіка, заснована на знаннях,

в рамках яких зазнають кардинальних змін моделі

бізнес/процесів конкурентоспроможних підприємств

[1—3]. Найбільш значимою концепцією розвитку еко/

номіки та суспільства на сьогодні є "Індустрія 4.0", яка

вперше була сформульована в квітні 2011 року на Ган/

новерській промисловій виставці/ярмарці (Hannover

Messe) Х. Кагерманном, В./Д. Лукасом, В. Вальстером

[4] та була основною темою 46/го Всесвітнього еконо/

мічного форуму (World Economic Forum) в Давосі, що

відбувся в січні 2016 року [5].

Індустрія 4.0 була ініційована федеральним урядом

Німеччини як стратегічний план розвитку економіки

країни з метою глибокої імплементації інформаційно/

комунікаційних засобів та технологій у промисловість

шляхом підключення усіх компонент виробництва (об/

ладнання, продукції тощо) до загальної глобальної ме/

режі обміну даними [6]. Має відбутися перехід від зви/

чайної автоматизації виробництва, використання інфор/

маційних технологій у виробництві (що були суттю тре/

тьої промислової революції) до об'єднання в мережу

ресурсів, інформаційних потоків, об'єктів та людини [7].

Таким чином, сутність Індустрії 4.0 полягає в тому, що

усі фізичні об'єкти будуть певним чином постійно

підключені до єдиної світової мережі — Індустріально/

го Інтернету (Інтернету речей на промисловому рівні), з

метою обміну інформацією між ними без безпосеред/

нього залучення до цього людини [8]. Індустрія 4.0 вва/

жається четвертою промисловою революцією, яка вже

сьогодні відбувається в найбільших економіках світу,

зокрема, США та Німеччині, а її рушійною силою є ве/

ликі промислові компанії та наукові центри [8].

Хоча поняття "Індустрія 4.0" існує вже близько п'я/

ти років, проте в Україні воно є маловживаним як серед

науковців, так і фахівців. Не дивлячись на складну си/

туацію в Україні, вітчизняним спеціалістам необхідно

звернути увагу на цю нову концепцію розвитку економ/

іки, інакше, "проігнорувавши цей тренд зараз, Україна

може назавжди залишитися на задвірках світової еко/

номіки" [8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Публікації, які були опрацьовані автором для напи/

сання даної статті, можна розділити на такі: 1) платфор/

ма "Індустрія 4.0" http://www.plattform/i40.de [9], яка

фактично є першоджерелом та "точкою відліку" для усіх

інших публікацій та досліджень; 2) аналітичні огляди та

Таблиця 1. Визначення та тлумачення поняття "Індустрія 4.0"
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звіти організацій різних сфер та форм діяльності, зок/

рема, аудиторських компаній великої четвірки, консал/

тингових компаній, світових виробників автомобілебу/

дування, програмного забезпечення тощо (зокрема,

[10—15]); 3) статті у вигляді інтерв'ю з провідними нау/

ковцями та фахівцями [16, 17]; 4) матеріали різних кон/

ференцій, форумів, семінарів тощо [7, 18—19]; 5) пуб/

ліцистичні та наукові статті (зокрема, [4—6, 20—25])

тощо.

У цих та інших роботах висвітленно різні аспекти но/

вого тренду розвитку економіки "Індустрія 4.0", проблем

його впровадження в реальне виробництво тощо. На/

разі обмаль вітчизняних робіт, які були б присвячені

Індустрії 4.0. Тому даною роботою хотілось б в деякій

мірі заповнити цю прогалину.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі особливостей

та концептуальних засад виникнення та розвитку

Індустрії 4.0, визначення місця України в цьому світо/

вому тренді та окреслення перспектив розвитку даного

тренду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "Індустрія 4.0" використовується лише кілька

років, проте існує низка його тлумачень, які мають деякі

відмінності, проте сутність їх майже однакова. Деякі із

таких тлумачень поняття Індустрії 4.0 наведено в таб/

лиці 1.

Аналіз визначень та тлумачень поняття "Індустрія

4.0" показав, що як його синоніми використовуються

поняття "Промисловий Інтернет Речей", "Четверта Про/

мислова Революція", "Інтернет Речей". У формуванні

поняття "Індустрія 4.0" основну роль грають такі понят/

тя: "кіберфізичні системи", "промислове виробництво",

"інтелектуальне виробництво", "віртуальна реальність",

"самокерованість". Серед цих понять є такі, які вже є

загальновживаними і зрозумілими, та такі, які потребу/

ють уточнення.

Зокрема, кіберфізична система — це поєднання

фізичних процесів та кібернетичних компонентів (обчис/

лювальних процесів), "які забезпечують організацію

вимірювально/обчислювальних процесів, захищене збе/

рігання та обмін вимірювальною і службовою інформа/

цією, організацію та здійснення впливів на фізичні про/

цеси" [17; 26; 27]. Кіберфізична система — це поєднан/

ня "розумних деталей (компонент)" з "розумним вироб/

ництвом" [17], в якому кожен робочий пристрій само/

стійно визначає дії, які йому необхідно здійснити у про/

цесі виробництва [16]. На думку авторів [28], кіберфі/

зичні системи — це інтелектуальні пристрої, які утво/

рюють модульні фабричні структури, які у свою чергу є

частинами Інтернету Речей.

Розумне виробництво (Інтелектуальне виробництво,

Розумна Фабрика, анг. Smart Factory) — це інновацій/

не гнучке промислове виробництво, основними ознака/

ми якого є: 1) модульність (на противагу теперішньому

єдиному неподільному виробництву); 2) розподіленість

або децентралізацована самоорганізація (на противагу

сьогоднішній жорсткій ієрархічній структурі виробниц/

тва); 3) бездротова система комунікації між усім, що

задіяне та використовується у виробництві (сировина,

деталі, обладнання, устаткування тощо), в тому числі й

працівниками [17; 28]. Таке виробництво не є фантас/

тикою. Наприклад, у рамках технологічної ініціативи

SmartFactoryKL розроблено інноваційну виробничу

лінію, яка повністю модульна та дозволяє здійснювати

самонастроювану інтеграцію нових виробничих модулів

[28; 29]. Окрім того, взаємодія між великою кількістю

окремих "розумних" компонент Розумного виробницт/

ва дозволить напрацювати рішення, які наразі є немож/

ливими за звичайної автоматизації виробництва [16].

Концепція Інтернету Речей була запропонована ще

в 1999 році та полягала у використанні радіочастотних

міток для оптимізації логістичних процесів, проте "офі/

ційною" появою Інтернету Речей вважають 2008—2009

р.р., коли кількість підключених до Інтернету пристроїв

перевищила кількість населення нашої планети [30].

Наразі кількість підключених до Інтернету пристроїв

("речей") у два рази перевищу кількість населення, а до

2020 року можливо буде перевищувати в 10 разів [17].

Отже, "Інтернет Речей — це концепція підключення до

Інтернету побутових пристроїв, які завдяки цьому мо/

жуть взаємодіяти один з одним або із зовнішнім сере/

довищем, збирати корисні дані та на їх основі само/

стійно здійснювати дії та операції, без участі людини"

[30]. Промисловий Інтернет Речей (Manufacturing

Internet of Things — MIoT [31] або Industrial Internet of

Things — IIоТ [17]) — це використання Інтернету Речей

у промисловому виробництві [31].

Узагальнюючи наведені в таблиці 1 визначення та

тлумачення можна вважати, що Індустрія 4.0 є інновац/

ійним промисловим виробництвом майбутнього, яке

представляє собою функціонування кіберфізичних си/

стем з використанням Промислового Інтернету Речей.

Індустрія 4.0 є новим науково/технічним середовищем,

в якому здійснюється перехід до мехатронних систем

[28], що синергійно поєднують у собі механічні та елек/

тронні компоненти, компоненти інформаційних техно/

логій (ІТ), компоненти інтелектуального керування [32].

Групою науковців та фахівців [11] були окреслені

дев'ять розробок (результатів) науково/технічного про/

гресу (див. табл. 1), які складають основу Індустрії 4.0.

Розглянемо їх більш детально.

1. Великі дані та їх аналіз (Big Data and Analytics).

Завдяки інформаційно/комунікаційним засобам та тех/

нологіям обсяг структурованих і неструктурованих да/

них у бізнесі, що надходять з великої кількості різних

джерел, лише зростає та виникає проблема оператив/

ного здобуття з них потрібної цінної аналітичної ін/

формації [33], для прийняття виважених та ефективних

управлінських рішень. Процес пошуку у великому об/

сягу інформації потрібної та її подальша обробка й

дістали назву "Великі дані" [34]. Окрім того, залишаєть/

ся актуальною й процедура інтелектуального аналізу

даних (Data Mining).

2. Автономні роботи (Autonomous Robots) — це

роботи, які спроможні самостійно виконувати завдан/

ня без втручання людини [35]. Такі роботи у вигляді,

наприклад, різного виробничого устаткування, є важ/

ливим компонентом Індустрії 4.0 тому, що саме вони є

основою кіберфізичних систем.

3. Моделювання (Simulation) використовується на/

разі у значній мірі лише на етапах проектування вироб/



Інвестиції: практика та досвід № 5/201636

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ничих бізнес/процесів, окремого нового виробничого

устаткування чи нової продукції. Проте в Індустрії 4.0

моделювання буде активно залучено й у самому про/

цесі виробництва, наприклад, на етапі тестування та на/

лаштування устаткування тощо. Виробництво, яке пра/

цює у фізичному (реальному) світі, буде мати ідентичну

детальну до найменших дрібниць віртуальну модель.

Віртуальна модель виробництва та реальне виробницт/

во будуть тісно взаємопов'язані та відповідати повністю

один одному. Завдяки цьому, наприклад, у разі необхі/

дності внесення будь/яких змін у виробництво, такі зміни

можуть бути протестовані та оптимізовані на віртуальній

моделі, а потім швидко перенесені у реальний світ [11].

Це дозволить значно економити час, кошти та підвищу/

вати інноваційній виробництва через те, що "у віртуаль/

ному світі невдалі рішення будуть виявлені швидко і за

менші кошти" [25].

4. Горизонтальна та Вертикальна Системна Інтегра/

ція (Horizontal and Vertical System Integration). Наразі

сучасні інформаційно/комунікаційні засоби та технології

дозволяють поєднати в єдиний інформаційний простір у

межах одного підприємства усі його підрозділи, в межах

одного логістичного ланцюга постачання усіх його учас/

ників тощо. Проте не завжди навіть підрозділи одного

підприємства працюють в єдиній інформаційній системі,

вже не кажучи про різні окремі підприємства. В Індустрії

4.0 такого не може бути, усе повинно бути поєднано між

собою в єдиний інформаційній простір. Окрім того, існу/

юча наразі жорстка ієрархічна система доступу до інфор/

мації на підприємствах чи між підприємствами в умовах

Індустрії 4.0 буде зруйнована: об'єкти підключені до Про/

мислового Інтернету Речей зможуть отримувати будь/яку

потрібну їм інформацію напряму незалежно від інфор/

маційного рівня.

5. Промисловий Інтернет Речей (The Industrial

Internet of Things) буде пов'язувати усі компоненти ви/

робництва у єдину мережу обміну інформацією в режимі

реального часу [25].

6. Кібербезпека (Cybersecurity) передбачає прове/

дення заходів, які пов'язані із захистом місць зберіган/

ня та обробки даних, мереж їх передачі. Наразі підприє/

мства можуть себе убезпечити від різного шкідливого

програмного забезпечення та кібератак обмежуючи

доступ до Інтернету, постійно перевіряючи вхідні інфор/

маційні електронні потоки тощо. Проте в Індустрії 4.0

усе буде постійно підключене до Промислового Інтер/

нету Речей, а тому актуальність проблема кібербезпеки

буде лише підвищуватися. І хоча зараз існує низка за/

хищених протоколів та механізмів передачі даних, про/

те потреба в них буде лише зростати [25]. Разом із тех/

нологічними рішеннями важливе місце займають й

організаційні заходи кібербезпеки [28].

7. Хмари (The Cloud). Велика кількість інтелектуаль/

них пристроїв буде генерувати великий обсяг різної

інформації, яка повинна надійно зберігатися, швидко

оброблятися та бути доступною будь/якому пристрою

з різних точок доступу миттєво. Для цього найкраще

наразі підходять хмарні технології, продуктивність яких

лише тільки зростати, забезпечуючи майже миттєвий

доступ та обробку даних [11; 25].

8. Адитивне (додаткове) виробництво (Additive

Manufacturing). Основою такого виробництва є 3/D друк,

за допомогою якого вже наразі створюються прототи/

пи майбутньої готової продукції та виробляються не/

складні деталі чи готова продукція. Такий друк має ши/

рокі перспективи у виробництві за індивідуальним за/

мовленням невеликих партій продукції, дозволяє зни/

зити складські запаси та витрати на логістичні послуги

тощо [11; 25].

9. Розширена (або віртуальна) реальність (Augmen/

ted Reality) в Індустрії 4.0 буде використовуватися лю/

диною (працівниками підприємств) для навчання, прий/

няття різних рішень тощо. Наприклад, виробниче устат/

кування вийшло з ладу. Працівник підходить до такого

устаткування в спеціальних окулярах та бачить на ек/

рані як саме устаткування в режимі реального часу, так

інформацію, яка йому має допомогти у вирішенні про/

блеми (інформацію щодо можливої поломки, інструкції

щодо її усунення тощо) [11; 25].

Отже, основою Індустрії 4.0 є інформаційні засоби

та технології в будь/якому їх прояві. В Україні інфор/

маційні технології (ІТ) є одним із пріоритетних напрямків

економіки, зокрема, через те, що обсяг експортованої

продукції та послуг в цьому секторі економіки, на дум/

ку експертів, в 2015 р. склав близько $2,5 млрд (за інши/

ми оцінками — близько $3 млрд), більша частина з яких

належить аутсорсинговим компаніям [36—38]. Кількість

ІТ/компаній складає більше 1000 одиниць та існує близь/

ко 100 науково/дослідних (Research & Development)

центрів [36; 37]. За кількістю зайнятих спеціалістів у

сфері IT (близько 90 тис. осіб) та кількістю щорічних

випускників з ІТ/спеціальностей (близько 15 тис. осіб)

Україна є лідером серед країн Центральної та Східної

Європи [37; 39]. Українські інженери мають високу кон/

курентоспроможність на закордоному ринку праці [40],

що підтверджується, зокрема, наступним: згідно остан/

нього рейтингу сотні найкращих аутсорсерів світу

Міжнародної Асоціації Професіоналів Аутсорсингу

(International Association of Outsourcing Professionals

— IAOP) кожна десята компанія має представництво в

Україні [38; 41].

Якщо вважати, що основною рушійною складовою

Індустрії 4.0 є ІТ, то Україна має достатній потенціал,

щоби зайняти одне із провідних місць серед країн/

лідерів цієї нової концепції розвитку економіки. Проте

для цього необхідна постійна взаємодія органів держав/

ної влади; промислових підприємств; підприємств, які є

лідерами у своїй галузі; IT/компаній; університетів; нау/

кових інноваційних центрів (технопарків), науково/дос/

лідних центрів тощо. Таку взаємодію можна створити

за прикладом Німеччини, де на початковому етапі (ство/

рення підгрунтя для втілення Індустрії 4.0 в життя) ос/

новним джерелом фінансування є держава, а надалі усі

проекти в рамках Індустрії 4.0 будуть фінансуватися

виключно бізнесом.

Існує необхідність у підготовці відповідних компе/

тентних фахівців та їх подальший розвиток. На наш по/

гляд, у четвертій індустріальній революції одне із ос/

новних місць займають ІТ/спеціалісти, інженери різних

галузей (машинобудування, електротехніка тошо), спе/

ціалісти з логістики, економісти/аналітики. Для якісної

підготовки таких фахівців потрібно: 1) сформулювати

кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних

закладів у контексті Індустрії 4.0; 2) розробити та здійс/
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нювати навчання згідно навчальних планів та програм,

які відображають останні тенденції розвитку світової

економіки; 3) здійснювати заходи на різних рівнях щодо

підвищення інтересу абітурієнтів до спеціальностей, які

є важливими в Індустрії 4.0, проте не є популярними се/

ред молоді; 4) здійснювати постійне підвищення квалі/

фікації викладачів шляхом, зокрема, стажування в про/

відних міжнародних та вітчизняних виробничих (промис/

лових) та ІТ/компаніях; 5) актуально оновлювати апа/

ратне та програмне забезпечення навчального процесу

тощо. Все це потребує значних фінансових інвестицій.

Стосовно вітчизняного ІТ/ринку, то тут для успіш/

ного запуску Індустрії 4.0 поряд із аутсорсинговими

компаніями (які фактично виробляють інноваційну про/

дукцію або частину деякого глобального проекту для

іноземного замовника і для України така продукція

трансформується лише у вигляді експортної виручки)

необхідно підтримувати та розвивати компанії, які орі/

єнтуються на внутрішній ринок та здатні разом із про/

мисловими підприємствами створити закінчений вітчиз/

няний інноваційний продукт в рамках Індустрії 4.0. На

нашу думку, такий вітчизняний продукт принесе Україні

як суттєві іміджеві вигоди, так і значні грошові надход/

ження.

Отже, для появи та розвитку Індустрії 4.0 в Україні

має відбуватися постійна співпраця між Державою,

Бізнесом, Освітою та Наукою (див. рис. 1). Держава

повинна створити законодавчу базу, здійснити почат/

кові інвестиції, пов'язані із Індустрією 4.0, у промисло/

ве виробництво та ІТ/компанії, які у свою чергу мають

разом із Державою постійно фінансово підтримувати

підготовку актуальних для Індустрії 4.0 спеціалістів

різних галузей. Між Бізнесом та Освітою і Наукою має

відбуватися постійна співпраця фахівців та науковців,

обмін інноваціями тощо.

ВИСНОВКИ
Індустрія 4.0 є промисловим виробництвом майбут/

нього, яке вже твориться сьогодні. Тому Україні по/

трібно активно включатися у світові процеси, які пов'я/

зані з новим трендом розвитку економіки, щоби зайня/

ти гідне місце серед розвинутих країн світу. Хоча ме/

тою Індустрії 4.0 є інноваційна зміна промислового ви/

робництва, проте її вплив буде відчуватися в усіх галу/

зях економіки. На наш погляд, такі зміни торкнуться

насамперед сфери торгівлі та логістики. Окрім того,

потреба у висококваліфікованих працівниках зумовлює

відповідні зміни в освіті та науці щодо підготовки відпо/

відних спеціалістів.

Інноваційність Індустрії 4.0 вимагає проведення різ/

них фундаментальних та прикладних наукових дослід/

жень. Поряд із дослідженнями, які відносяться до тех/

нічних наук, необхідно провадити дослідження, які

відносяться до економічних наук. Зокрема, досліджен/

ня впливу Індустрії 4.0 на зайнятість населення, навко/

лишнє середовище, дослідження проблем енергозбе/

реження тощо.
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