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Резюме I

З 2011 року «Індустрія 4.0» означає всебічну діджиталізацію промислового 
виробництва. Термін Індустрія 4.0 описує 4-ту промислову революцію: 
інтелектуальні та цифрові мережеві системи (машини та обладнання, 
приєднані до мережі).

▪ Індустрія 4.0 – це новий рівень контролю за усім ланцюжком створення вартості 
протягом життєвого циклу продуктів

▪ У центрі знаходиться розумний продукт (Інтернет речей)

▪ Елементи Індустрії 4.0 – це:

– кіберфізичні системи 

– IP-мережі

– платформи Інтернету речей 

– аналітика великих даних 

– штучний інтелект

– предиктивне технічне обслуговування

– просунута робототехніка

– адитивне виробництво та 3D-друк
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Резюме II

▪ Ділові та освітні аспекти не менш важливі для Індустрії 4.0, ніж технології. 
Кваліфікація має вирішальне значення.

▪ Індустрія 4.0, розумне виробництво та промислове використання штучного 
інтелекту можуть мати позитивний загальний вплив на ринок праці. З’являються 
нові професії, що потребують високого рівня навичок, а попит на інші професії 
знижується.

▪ При розробці економічної політики потрібно звернути увагу на Індустрію 4.0, 
оскільки вона підвищує продуктивність, дозволяє виготовляти нові, кращі та 
індивідуалізовані продукти, а також впроваджувати нові бізнес-моделі на основі 
«підривних» інновацій.

▪ Напрямками політики на підтримку діджиталізації переробної промисловості є: 

– стимули для інвестицій 

– трансфер технологій 

– можливості для отримання інформації та налагодження ділових контактів

– освіта та навчання

– консультаційні послуги

– економічний розвиток
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… вони зосередили зусилля на автоматизації та 

діджиталізації традиційних процесів виробництва, 

назвавши це «Індустрією 4.0».

1. Вступ: Індустрія 4.0 – повсюди у новинах 

Близько 63% виробників вважають, що застосування 
Інтернету речей до продуктів збільшить прибутковість 
протягом наступних п’яти років та планують інвестувати 
267 млрд дол. США в Інтернет речей до 2020 року. 

5

«Інтернет речей та прогностична аналітика 
здійснюють значний вплив на виробництво, 
пропонуючи нові цікаві можливості для об’єднання 
операцій та трансформації бізнес-процесів.»

М. Стренд, старший віце-президент, Hitachi Solutions America.

Попит на автоматизацію з метою оптимізації

виробничих операцій лише збільшуватиметься, 

оскільки все більше втілюється концепція Індустрії 

4.0. 

https://www.itproportal.com 18 липня 2018 р.

https://www.industry-of-things.de

Коментар:

Індустрія 4.0 – це не лише 

питання технології! 

https://www.industry-of-things.de/
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1. Що таке Індустрія 4.0 і звідки походить цей термін? 

Визначення

Звідки 
походить 

цей термін

▪ Індустрія 4.0 – це назва майбутнього проекту всебічної діджиталізації 
промислового виробництва.

▪ Поняття Індустрії 4.0 описує 4-ту промислову революцію: інтелектуальні та 
цифрові мережеві системи.

▪ Індустрія 4.0 – це новий рівень організації та контролю за усім ланцюжком 
створення вартості протягом життєвого циклу продуктів. Цей цикл розроблений із 
врахуванням все більш індивідуалізованих потреб клієнтів і охоплює різні етапи 
починаючи від ідеї та замовлення до розробки та виробництва, доставки продукту 
до переробки відпрацьованого продукта,  а також включає пов’язані послуги. 
(німецький термін “Plattform Industrie 4.0”)

▪ У центрі знаходиться розумний продукт: Інтернет речей. Продукт містить всю 
інформацію про себе. За допомогою чіпа він здатний самостійно спілкуватися з 
виробничими машинами. (Федерація німецьких індустрій). Основою є доступність 
усієї потрібної інформації у режимі реального часу. 

▪ Вперше про Індустрію 4.0 публічно заговорили на Ганноверському ярмарку у 
2011 році

▪ Цей термін походить зі Стратегії високих технологій Федерального уряду 
Німеччини. У Стратегії Індустрія 4.0 виступає наріжним каменем для збереження  
промислового виробництва в Німеччині. Уряд консультувала «Дослідницька спілка 
економіка-точні науки»: Robert Bosch GmbH та Acatech (Німецька академія наук та 
інженерії) вигадали (німецькомовний) термін INDUSTRIE 4.0.
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1. Індустрія 4.0 – це 4-та промислова революція

У четвертій промисловій революції ми стикаємося із низкою нових 
технологій, що поєднують фізичний та цифровий світи. 

Mass 
production, 

assembly line, 
electricity

Механізація, 
гідроенергія, 

парова енергія, 
ткацький 
верстат

Автоматиза-
ція, комп’ю-

тери та 
електроніка

Масове 
виробництво, 

конвеєр, 
електроенергія

Кіберфізичні 
системи, 

Інтернет речей, 
мережі
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1. Індустрія 4.0: деталі

Індустрія 4.0 означає 

повне взаємопрони-

кнення процесів 

розробки, виробни-

цтва, забезпечення 

якості, логістики, 

використання та 

утилізації продуктів 

через IP-мережі.

Індустрія – це діджиталізація та об’єднане у мережу машинне обладнання:
Кіберфізичні системи – це основа Інтернету речей ( IoT). Очікується, що це 
пошириться на всі галузі виробництва. Термін «Індустрія 4.0» стосується лише 
переробної промисловості, тобто виробничих процесів та пов’язаних послуг. 1)

З технічної точки зору, підґрун-

тям Індустрії 4.0 є так звані 

кіберфізичні (виробничі) сис-

теми (КФС), що характеризу-

ються поєднанням реальних 

(фізичних) об’єктів та процесів з 

(віртуальними/кібернетичними) 

об’єктами та процесами, що 

обробляють інформацію через 

відкриті, частково глобальні та 

взаємопов’язані інформаційні 

мережі.

1) … а не розумних аксесуарів, розумних будинків та машин 
тощо.
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1. Індустрія 4.0: Принципи організаційного дизайну 

Сполучення усіх систем в Індустрії 4.0 дає можливість налагодити переважно 
самоорганізоване виробництво. Оптимізовані не лише окремі етапи виробництва, але 
і цілі ланцюжки вартості.

4 принципи організаційного дизайну: 

1. Розумні та цифрові взаємопов’язані системи: машини, інструменти, датчики, 
продукти,  та люди спілкуються через інтернет або промисловий Інтернет речей 
(Industrial Internet of things – iIoT).

2. Інформаційна прозорість: дані, згенеровані сенсорами (температури, вібрації, 
швидкості обертання, звуку тощо) розширюють інформаційні системи
цифрового заводу, створюючи віртуальний образ реального світу.

3. Системи технічної підтримки допомагають людям, надаючи їм агреговану, 
візуалізовану та зрозумілу інформацію. Це дає змогу приймати обґрунтовані 
рішення та швидше вирішувати проблеми. Крім цього, люди отримують фізичну 
підтримку при напруженій, неприємній або небезпечній роботі.

4. Децентралізоване прийняття рішень: Кіберфізичні системи здатні самостійно 
приймати рішення та виконувати завдання максимально автономно. Лише у 
виняткових випадках, наприклад, у випадку перебоїв або суперечливих цілей, 
вони передають прийняття рішення вищим за їєрархією особам.
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2. Які аспекти охоплює «Індустрія 4.0»?
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Відбір та структуризація відповідних технологій

Час

Ін
те

н
си

вн
іс

ть
 а

ж
іо

та
ж

у
Спусковий гачок 

інноваці]
Пік завищених 

очікувань
Звільнення від 

ілюзій
Пололання 
недоліків

Плато 
продуктивності

розумні роботи

предиктивна 
аналітика

Дослідження у сфері 
технологій та 
інтерв’ю з експертами

Джерела: життєвий цикл інновації (hype cycle) у Gartner 2018, власні 
дослідження, інтерв’ю з експертами

машинне навчання

великі дані

хмарні 
обчислення

Інтернет речей –
(IoT-платформи)

промисловий 3D-друк /
аддитивне виробництво

Платформи 
оперативної 
інформаціії

доповнена 
реальність

віртуальна 
реальність

глибинне
навчання

цифровий 
двійник

блокчейн

штучний інтелект (AI)
3D-сканери

3D-друк для 
споживачів

спілкування 
«машина до 

машини»

коботи та циф-
рові помічники

Технології, що стосуються Індустрії 4.0 та діджиталізації



© German Advisory Group / Berlin Economics11

2.1 Зв’язок між діджиталізалією, Інтернетом речей та 
Індустрією 4.0

Технологічні аспекти 
Індустрії 4.0

Бізнес-аспекти 
Індустрії 4.0

Індустрія 4.0 

Розумне 
виробництво

Інтернет речей (IoT)

Діджиталізація

Промисловий інтернет

Джерело: Klaus Schlichting: „Digitalisierung konkret“ - Konzepte, Konsequenzen, Handlungen, презентація 23.11.2017.
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2.1 Поняття діджиталізації / Індустрії 4.0
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Штучний 
інтелект

Платформи
Моніторинг 

стану

Динамічне ці-
ноутворення

Прогнозування

Розумний 
продукт

Розумне 
виробництво

3D-друк Кіберфізичні
системи Доповнена 

реальність

Джерело: Klaus Schlichting: „Digitalisierung konkret“ - Konzepte, Konsequenzen, Handlungen, презентація 23.11.2017.
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2.1 Розумне виробництво виготовляє розумні продукти

Розумні продукти = обладнання + вбудовані системи

13

Розумне виробництво = мережа машин, об'єктів та людей

Функціонування: 
• Самоорганізація виробничого обладнання та логістичних систем.
• Технічною основою служать кіберфізичні системи.
• «Соціальні машини» залучають людей через спеціалізовані інтерфейси.
• Комунікація між розумним продуктом та виробничим обладнанням.
• Цифрове транспортування пов'язує елементи всередині виробництва.

Мета: досягнення оптимальних якості, обсягів витрат та часу виконання

• Мають пам’ять продукту
• Спілкуються через інтернет
• Використовують сенсори та актуатори (виконавчі механізми)
• Автономно пристосовуються до змін середовища і постійно оптимізують роботу
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2.1 Кіберфізичні системи (КФС)

… це інтерактивна мережа фізичних та розумних 
компонентів:

14

▪ Комплексні системи

▪ Спілкуються в режимі реального 
часу

▪ Розумні самі по собі 

▪ Працюють автономно

▪ Побудовані модульно

▪ Децентралізовані та 
самоорганізовані

▪ Впливають на своє фізичне 
середовище

▪ Використовують дані з «хмари»

▪ Мають інтерфейс «людина-
машина» 

Джерело ілюстрації: acatecha852432f48 2016
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2.1 Кіберфізичні системи (КФС)
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▪ Мобільна інформація та 
підтримка при прийнятті рішень

▪ Відстеження активів

▪ Частини продукту 
самоорганізовані під час 
виробництва

▪ Моніторинг умов виробництва

▪ Дистанційне технічне 
обслуговування

Джерело ілюстрації: Fraunhofer IAO, презентація „Urban 
production - ultra efficiency plant“ 2016.

КФС уможливлюють децентралізацію створення
доданої вартості у контексті 
виробництва: 
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2.1 Штучний інтелект у виробництві та логістиці

Визначення:

16

Штучний інтелект

Машинне начання

Глибинне 
навчання

Машина навчена виконувати певні завдання. 
Вона не просто вивчає приклади. Натомість 
вона розпізнає шаблони, щоб пізніше мати 
змогу класифікувати невідомі дані.

Штучна нейронна мережа з декількома рівнями 
вирішує завдання, які важко описати 
математичними правилами. (система, що 
самостійно навчається)

Комп'ютер приймає рішення подібно до 
людини у неоднозначному середовищі. Він 
вирішує задачі.

Мета – це цифрові помічники, які доповнюють розум людини і є широко 
доступними
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2.1 Штучний інтелект має широке застосування у 
виробництві та логістиці

Сфери промислового застосування штучного інтелекту:

▪ Складальні роботи, які автоматично збирають технічні компоненти до 
систем, не будучи запрограмованими на виконання цього завдання

▪ Самооптимізація конвеєрів на заводах

▪ Шурупи, що комунікують зі складальними роботами

▪ Програмне забезпечення розпізнає дефекти матеріалів у виробах через 
розпізнавання зображень

▪ Комп'ютери управляють складними логістичними ланцюжками та 
замовляють перевезення вантажів

▪ Машинне навчання може використовуватися для виявлення 
закономірностей у показаннях сенсорів перед несправністю. Виявлені 
закономірності використовуються як нові правила для проактивних
робочих процесів.

▪ Вітрові турбіни, які надсилають запит на технічне обслуговування на 
основі експлуатаційних даних та штучного інтелекту, що забезпечує більш 
точніші прогнози, ніж прогнози від інженерів-розробників

17
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2.1 Машинне навчання та його роль у технічному 
обслуговуванні обладнання 

Сенсори + Інтернет речей + (великі) дані + штучний інтелект = Забезпечення 
предиктивного технічного обслуговування

▪ Поки що: традиційно активи такі як турбіни вимикали згідно зі щорічним планом 
технічного обслуговування, подібно до регулярного техогляду автомобілів

▪ Предиктивне технічне обслуговування – це спроба бути точними та чіткими у 
визначенні ризиків та несправностей у цінному обладнанні та покращити здатність 
реагувати на унікальний для кожної машини тиск. Таким чином кожній машині 
надається технічне обслуговування, яке їй потрібне та тоді, коли воно потрібне 
(ефективність технічного обслуговування), для того, щоб вона якомога довше 
працювала та функціонувала у найкращому стані (ефективність виробництва).

▪ Часто застосовується у переробній промисловості, аерокосмічній галузі, виробництві 
електроенергії, а також у моніторингу та технічному обслуговуванні ліфтів та банкоматів

▪ Приклад: Оператор потяга отримує пряму інструкцію замінити конкретну  
запасну частину певному локомотиві

«Лише людина має компетенцію виконати цю інструкцію на практиці. У май-
бутньому професійним механікам все ще доведеться виконувати високоточні 
роботи, такі як зварювання з точністю до однієї десятої міліметра.»
(Роланд Буш, головний технолог Siemens AG, 20.07.2018.)

18
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2.2 Приклади Індустрії 4.0: 3D-друк (1)

• Менша вага

• Невеликі обсяги відходів

• Гнучкий або стабільний

Переваги:

• Друк на замовлення (запасні частини)

• Друк на місці користування

• Швидке створення прототипів

(друкарські форми, приладдя та кріплення)

Вирішальне значення має не вартість

друку, а потенціал підривних 

Інновацій у створенні вартості!

2017:

Фірми Вольксваґен та Кіназо

Дизайн презентували 

електровелосипед вартістю 20 

тис. євро, надрукований на 3D-

принтері: Kinazo ENDURO e1
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2.2 Демонстративна виробнича лінія розумного заводу (2)

20

Демонстративна виробнича лінія від Бош Рексрот та Німецького центру 
досліджень штучного інтелекту (DFKI) складається з декількох модулів 
для виробництва тримачів електронних карток. Вони дозволяють 
здійснювати необмежений обмін даними між модулями різних 
виробників. 
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2.2 OSRAM GmbH (Освітлення) (3)

21Джерело: Berlin Partner for Business and Technoloy GmbH, 2018

Розробка нових 
стандартизованих 
інструментів та безпечних 
технологій

1 Зростання зрілості процесів 
зі зміною парадигми від орієнтації 
на функціональність до втручання 
з метою запобігання помилкам

2 Організація роботи
та дизайну, освітаита
навчання наших 
співробітників

3

Мобільні децентралізовані 
засоби зв'язку та планування 
разом із діагностикою для 
передбачення помилок

Приклад: модуль для 
тренувань і моделювання 
ситуацій для навчання, 
пов'язаного з роботою, 
програмування та 
тестування програмного 
забезпечення в режимі 
офлайн, а також аналіз 
помилок в режимі 
офлайн.

Зупинки з часом

Зупинки з часом

Помилки (і, відповідно, реакції на 
помилки) є частиною робочої концепції
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2.2 Siemens Messgerätewerk Berlin (4)
(Завод із виготовлення вимірювальних приладів)

22

Джерело: Berlin Partner for Business and Technoloy UVB Confederation of Employers and 
Business Associations of Berlin and Brandenburg, Siemens, 2018.

«Сфера розуму» (“MindSphere”) компанії Сіменс:
оперативна система для Інтернету речей на основі 
хмарних технологій:
55 параметрів на одну машину/точку вимірювання. Параметри
для тиску, енергоспоживання, фотографія монтажних плат.

Хмарне сховище заводу:
- 100 машин пов’язані у мережу
- 2,5 млн. документів на день з 14 Гб даних
- 300 Гб даних доступні для аналізу
- Звіти доступні у хмарному сховищі

Забезпечення якості в режимі 
реального часу

Контроль за виробництвом в 
режимі реального часу

Енергоефективність

Ефективність використання 
машин

Оптимізоване планування та 
контроль виробництва

Плати на замовлення

ВІЗІЯ 2020

Інтегрований простір 
програмного забезпечення
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2.2 Кіберфізична система: вітряна електростанція (5)

23Source: Berlin Partner for Business and Technoloy GmbH, 2018

Завдяки технологіям великих даних існує потенціал для покращення ефективності та 
зниження вартості вітрових турбін, вдосконалення прогнозів щодо вироблення 
енергії та кращого передбачення та виявлення несправностей. Можна відійти від 
дорогого та неефективного циклу технічного обслуговування. Можливо врахувати всі 
дані: вітер, кліматичні умови (вологість, крижані бурі, холодні зими), положення 
турбіни тощо.

http://www.entura.com.au/can-big-data-artificial-
intelligence-transform-wind-sector/

https://us.hitachi-solutions.com/blog/6-tools-for-a-successful-
predictive-maintenance-program/



© German Advisory Group / Berlin Economics

2.2 Кіберфізична система: Сільске господарство 4.0 (6)

24

Приклад взято з: https://www.agrarheute.com/technik/ackerbautechnik/farming-
40-getreideernte-448300

▪ Усі підрозділи, які беруть участь у процесі збору врожаю, пов'язані в єдину мережу, передають дані та 
координуються один з одним.

▪ Водії користуються планшетами, на яких постійно оновлюються ілюстрації культур, та спілкуються через мобільні 
пристрої. 

▪ Комбайн розпізнає, коли резервуар зерна заповнюється, і автоматично надсилає запит на трактор з причепом 
через мережу LTE. Компанії повідомляється про обсяги отриманого зерна, в т. ч. дані щодо якості.

▪ Трактор знає територію та розташування усіх машин і шукає найкращий шлях для комбайна. Він звертає увагу на 
потрібнийчас та збереження ґрунту.

▪ Тим часом комбайн отримав нові дані про погоду: через три години піде дощ. Комбайн змінює свою стратегію, 
пропонуючи водію попрацювати на максимальній швидкості, а не на мінімальному рівні споживання палива.

http://www.claas.de/faszination-
claas/aktuell/meldungen/vernetzung-und-
farming-4-0---die-digitale-transformation-
von-landwirtschaft-und-
landtechnik/1146840

У Саксонії-Ангальт виробник сільськогосподарської техніки Claas та Deutsche 
Telekom випробовують нову концепцію точного землеробства для збору зерна
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3. Що можна отримати від Індустрії 4.0?

25

Цифровий компас McKinsey відображає важелі Індустрії 4.0 відповідно до 8 основних факторів 
створення доданої вартості

Джерело: “Industry 4.0: How to 
navigate digitization of the 

manufacturing sector”, 
McKinsey Digital, 2015

Фактори 
вартості

• Спільне творення з 
клієнтом/відкриті 
інновації

• Паралельне 
проектування

• Швидке експери-
ментування та 
моделювання

• Предиктивне технічне 
обслуговування

• Віддалене технічне 
обслуговування

• Самообслуговування 
під віртуальним 
керівництвом 

• Розумне споживання 
енергії

• Розумні ділянки
• Оптимізація

прибутковості в 
реальному часі

Важелі Індустрії 4.0

• Гнучкість 
маршрутизації

• Гнучкість машин
• Віддалений моні-

торинг та контроль
• Предиктивне технічне 

обслуговування
• Доповнена реальність 

для обслуговування, 
ремонту та експлуатації

• Співпраця між 
людиною і роботом

• Віддалений моні-
торинг та контроль

• Цифрове управління 
продуктивністю

• Автоматизація 
розумової праці

• 3D-друк на місці
• Оптимізація ланцюжків 

постачання в режимі 
реального часу

• Партії, що складаються 
з одного продукту

• Статистичний контроль 
над процесами

• Просунутий контроль 
над процесами 

• Цифрове управління 
якістю

• Прогнозування 
попиту на основі 
даних

• Дизайн продуктів, 
цінних для 
споживача, на основі 
даних
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3. Індустрія 4.0 в цифрах: це величезний ринок! 

26

+ 20%  
Щорічне зростання інвестицій в 

Індустрії 4.0 у всьому світі. Кількість 
промислових роботів 

зростає на 10% щорічно.

4 з 5ти
Керівників підприємств 
говорять, що Індустрія 4.0 –
це найважливіше досягнення 
у розвитку технологій за 
минуле десятиліття

300 млрд дол. США
Сума інвестицій промислових 

підприємств у проекти з 
діджиталізації до 2020 року

80%
компанії, що вже 

використовують  певні 
технології Індустрії 4.0

50,1 млрд

у 2020 р.

18,2 млрд

у 2015 р.

Загальна кількість приладів,
підключених до мережі,

Глобальний ринок технології 
Інтернету речей 

1,7 трлн 

дол. США 

у 2019 р.
743 млрд 

дол. США 

у 2015 р.

Очікується, що розумні заводи 
сформують семикратне 
збільшення загальної 
продуктивності до 2022 року.
Джерело: Capgemini Smart factories: How 
can manufacturers realize the potential of 

digital industrial revolution.
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3. Великий потенціал штучного інтелекту
для промислового виробництва

27

Джерело: McKinsey, у Wirtschaftswoche Magazine, 27.07.2018

Можливе зростання доданої вартості в світовій економіці через 
застосування штучного інтелекту в розрахунку на рік

МенеджментМаркетинг Операції

1 400 млрд 
дол. США 

маркетинг та 
продажі

100 млрд 

дол. США

фінанси
та IT

200 млрд 
дол. США

оцінка 
ризиків 1 200 млрд 

дол. США 
ланцюжок 

постачання та 
логістика

300 млрд 

дол. США

інше

100 млрд 

дол. США
управлі-

ння персо-
налом

200 млрд 
дол. США

сервісні 
процеси

100 млрд 

дол. США

стратегія та 
капітальні інвестиції

100 млрд 

дол. США

розробка 
продукту

За оцінками, у Німеччини є потенціал для додаткового зростання ВВП на 
430 млрд євро за рахунок штучного інтелекту (збільшення на 11%). (PwC)
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4. Уроки для економічної політики

Індустрія 4.0 – це четверта промислова революція. Але чому економічна політика повинна 
повинна її враховувати?

▪ Перетворення традиційного промислового заводу в розумний завод підвищує 
продуктивність, якість та конкурентоздатність

▪ Скорочується час виробництва, зменшується обсяг змарнованих ресурсів, енергоспоживання 
та кількість бракованих продуктів

▪ Стають можливими нові та кращі індивідуальні продукти та послуги, а також бізнес-моделі на 
основі підривних інновацій (потенціал до перевороту у створенні вартості)

▪ Вартість виробництва індивідуальних продуктів зрівнюється з вартістю масового виробництва

▪ Індустрія 4.0 відкриває нові можливості для залучення прямих іноземних інвестицій та для 
економічного розвитку

▪ Індустрія 4.0 та штучний інтелект можуть стати двигуном створення робочих місць, але 
необхідні нові кваліфікації.

▪ Міське виробництво знову стає привабливим

▪ Повернення виробничих потужностей з країн із низькими затратами на виробництво назад у 
традиційні промислові країни

▪ Зростаючий ринок. Приклад: кількість промислових роботів у світі щороку зростає на 10%

▪ Але Східна Європа відстає за кількістю роботів на 10 000 працівників. У Румунії їх 15, у Польщі 
– 32, а в середньому у світі – 74, в США – 176, в Німеччині – 301, а в Південній Кореї – 531

28
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4. Міжнародне порівняння підходів у політиці

Країна Назва програми Мотивація Поточний фокус

Німеччина Індустрія 4.0
Досконалість 
продукту

Інженерна досконалість: узгодження
всіх компонентів

Китай
Зроблено в Китаї -
2025

Ресурсо-
ефективність

Швидкість: створення кластерів
компетенцій та ключових технологій

США
Промисловий 
інтернет 

Візія
Підривні інновації: радикальні
інновації у програмному забезпеченні

Японія
Ініціатива «Проми-
словий ланцюжок
створення вартості»

Демографічні 
зміни

Масштаб: розширити 
експериментальні програми

Центральний та-
північний ЄС

Подібно до Німеччини

Південний ЄС Реіндустріалізація

Україна ? ? ?

29

Підходи до Індустрії 4.0 у різних країнах – порівняння 

→ Різні країни роблять наголос на різних питаннях

Джерело: Klaus Schlichting Assessment 2017 та BE Berlin Economics.
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4. Загальні підходи до Індустрії 4.0 у економічній політиці 

Сектор політики Приклади промислової політики 

Стимули для інвестицій, 
пов'язаних з Iндустрією 4.0

▪ Субсидування кредитів
▪ Ґранти

Технологічна політика / 
трансфер технологій

▪ Спільні дослідницькі проекти
▪ Трансферний центр або мережева Індустрія 4.0 для особливої підтримки МСП
▪ Інноваційні ваучери
▪ Сприяння розвитку промислових стартапів

Можливості для 
отримання інформації та 
налагодження ділових
контактів

▪ Надання великим транснаціональним корпораціям, МСП та ремісникам змоги
застосовувати штучний інтелект та Індустрію 4.0.

▪ Показові проекти та демонстративні виробничі лінії 
▪ Веб-сайти, аналогічні німецькому «Plattform Industrie 4.0»

Освіта та навчання ▪ Сприяння вивченню компетенцій, пов’язаних із медіа, у школах
▪ Посилення професійного навчання
▪ Використання випробувальних стендів та центрів компетентності для навчання та 

надання кваліфікації
Консультаційні послуги ▪ Інструменти самооцінки, контрольні списки

▪ Субсидування послуг з коучингу та консультування для профорієнтації
Економічний розвиток ▪ Сприяння співпраці в межах країни та міжнародному співробітництву

▪ Залучення прямих іноземних інвестицій та розвиток підприємництва з чітким 
фокусом на виробничих галузях та найбільш перспективних секторах: 
інформаційний бюлетень fDI Markets (12/04/2018) називає такими секторами для 
України сільське господарство, логістику, банківську діяльність, охорону здоров'я
та інвестиції в нерухомість.

▪ Ревіталізація сектору МСП
▪ Розвиток кластерів та мереж. Приклад: технологічна мережа «It's OWL»

(OstWestfalenLippe) з 200 учасниками. (http://www.its-owl.de)
30Джерело: BE Berlin Economics
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5. Мережі та інституції Індустрії 4.0 у Берліні

Чудова мережа інституцій та 
дослідницьких об’єктів з фокусом на 
Індустрії 4.0

Головні мережі та інституції:

▪ Платформа INDUSTRIE 4.0: спільна федеральна

ініціатива BITKOM (Федеральна асоціація з

інформаційно-комунікаційних технологій та нових

медіа), VDMA (Німецька інженерна федерація) та ZVEI

(Асоціація виробників електричних приборів та

електроніки), одна з найбільших мереж Індустрії 4.0;

хоче розвивати Німеччину як лідера світового ринку,

що пропонує більшість технологій виробництва;

забезпечує підтримку узгодженого та організованого

переходу в цифрову економіку; виступає центральною

точкою контактів. Шість робочих груп розробляють

рекомендації щодо дій, вказівок, рішень та основ

політики

▪ Берлінський центр цифрових трансформацій – чотири

інститути Фраунгофера (“Leistungszentrum Digitale

Vernetzung”)

▪ ACATECH – Національна академія наук та інжинірингуї

підтримує урядовців та суспільство через надання

кваліфікованих технічних оцінок та перспективних

рекомендацій
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5. Платформа Industrie 4.0

Голова
Міністри Альтмаєр, Карлічек

Представники торгівлі, профспілок, 
науки

Технічний/практичний досвід, 
прийняття рішень

Визначення політики, суспільство, 
мультиплікатори

Діяльність на ринку

Керівний орган 
(підприємства)

• Очолюється представниками бізнесу за 
участю міністерств економіки та науки

• Голови робочих груп, інші запрошені 
особи/популяризатори

Розробка промислової стратегії, технічна 
координація, прийняття рішень та їх 
виконання

Робочі групи
• Архітектура стандартів, стандартизація 

та норми
• Сценарії розвитку технологій та їх 

використання
• Безпека мережевих систем
• Законодавча база
• Праця, освіта та навчання
• Цифрові бізнес-моделі для Індустрії 4.0
• Інша діяльність відповідно до потреб
Робочі групи з технічною/практичною 
експертизою, залучені міністерства: еко-
номіки, науки, внутрішніх справ, праці

Джерело: Федеральне міністерство економіки і технології Німеччини (BMWi)

Секретаріат як надавач послуг
Координація мережі, організація, управління проектами, внутрішні та зовнішні комунікації

Дослідницька рада

Стратегічна група
(Уряд, бізнес, асоціації, наука)

• Очолюється державними секретарями 
міністерств економіки та науки

• Представники керівного органу
• Представники Відомства федерального 

канцлера, Міністерства внутрішніх справ
• Представники федеральних земель
• Представники асоціацій (BDEW, BDI, 

BITCOM, DIHK, VDA, VDMA, ZVEI)
• Представники профспілок (IG Metall)
• Представники наукових кіл (Fraunhofer)
Визначення порядку денного, політичне 
управління, мультиплікатори

Промислові консорціуми 
та ініціативи

Втілення на ринку: 
випробувальні стенди, 

приклади застосування (напр. 
LNI 4.0)

Міжнародна 
стандартизація

Органи стандартизації (напр. SCI 
4.0, DIN, DKE), консорціуми
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5. Індустрія 4.0 в Німеччині

33
http://www.plattform-i40.de/I40/Landkarte

Онлайн-мапа платформи Індустрії 4.0 (“Plattform Industrie 4.0”) показує 
більш ніж 350 прикладів використання
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5. Берлінський центр цифрових трансформацій: 
загальний огляд 

34

https://www.digitale-vernetzung.org/en/dv/about/organization
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5. Берлінський центр цифрових трансформацій: 
послуги, що надаються

35https://www.digitale-vernetzung.org/en/dv/offerings/offer

Трансферний центр обладнання для КФС 

Трансферний центр Інтернету речей 

Трансферний центр випробувального стенду 
5G 

Трансферний центр лабораторії Індустрії 4.0: 

▪ Об'єднує постачальників зі сфери ІКТ, а 
також постачальників автоматизації з 
виробничою галуззю.

▪ Здійснює підтримку та координацію у 
визначенні тематики розробок та 
досліджень, у виконанні спільних проектів 
для створення інноваційних рішень.

▪ Як комбінований центр та концентрована 
ініціатива промисловості, IT-індустрії та 
науково-дослідних установ у Берліні, він 
значною мірою сприяє створенню репутації 
Берліна як центру цифрового виробництва 
та співпраці у мережах із доданою вартістю.
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