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Сосновська О. О., Вакофян В. Г. Індустрія 4.0: сутність і тенденції розвитку
У статті розкрито актуальність питання становлення та розвитку Індустрії 4.0, підкреслено її всеохоплюючий характер, відображено сис-
тему наукових поглядів на цей термін, враховуючи точки зору таких провідних консалтингових компаній світу, як Deloitte, McKinsey, KPMG, Ernst 
& Young, PricewaterhouseCoopers. Запропоноване авторське бачення сутності поняття, що характеризує Індустрію 4.0 як створення та запро-
вадження проривних технологій, які служитимуть основою для подальшого технологічного розвитку та їх масового застосування і здатних 
впливати на зростання якості управління ланцюгом створення доданої вартості, розробку нових бізнес-моделей та інтеграцію всіх суб’єктів 
виробництва в єдину базу даних з метою вдосконалення виробничих процесів і прискореного інноваційного розвитку. Сформульовано та зобра-
жено основні етапи розвитку промислового виробництва від етапу механізації (Індустрії 1.0) до сучасності (Індустрії 4.0 та далі) із зазначенням 
потенціалу розвитку. Закцентовано увагу на необхідності революційних змін не лише у промисловості, а й у бізнес-моделях підприємств. На-
ведено принципи побудови Індустрії 4.0, а також перелічено притаманні Індустрії 4.0 технології, надано їх стислу сутнісну характеристику. 
Підкреслено зміст ключових досягнень Індустрії 4.0., враховуючи основні технології та деякі напрями розвитку. Як результат, виявлено вектор 
розвитку економік країн, а також підприємств, що функціонують у цих економіках та на межі їх перетину, під впливом Індустрії 4.0 та в умовах 
Next Normality (нової нормальності/нової реальності), що передбачає суттєві трансформаційні зміни, інтеграцію технологій, переорієнтацію 
ресурсів підприємств, механізмів формування доданої вартості й оптимізації бізнес-процесів на всіх рівнях.
Ключові слова: Індустрія 4.0., цифрові платформи, цифрові екосистеми, бізнес-процеси, бізнес-моделі.
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Sosnovska O. O., Vakofian V. G. Industry 4.0: The Essence and Development Trends
The article discloses the relevance of the issue of the formation and development of Industry 4.0, emphasizes its comprehensive nature, reflects the system 
of scientific views on this term, taking into account the points of view of such leading consulting companies in the world as Deloitte, McKinsey, KPMG, Ernst 
&young, PricewaterhouseCoopers. The authors’ own vision of the essence of the concept is proposed that characterizes Industry 4.0 as the creation and intro-
duction of breakthrough technologies that will serve as the basis for further technological development and their mass application, capable of influencing the 
growth of the quality of value chain management, the development of new business models and the integration of all production entities into a single database 
in order to improve production processes and accelerated innovation development. The main stages of industrial production development from the stage of 
mechanization (Industry 1.0) to the present (Industry 4.0 and beyond) are formulated and illustrated, indicating the potential of development. Attention is fo-
cused on the need for revolutionary changes not only in industry, but also in business models of enterprises. The principles of building Industry 4.0 are given, as 
well as the technologies inherent in Industry 4.0 are listed, their condensed essential characteristic is provided. The content of the key achievements of Industry 
4.0 is emphasized, taking into account the main technologies and some areas of development. As a result, the authors identify the vector of development of 
economies of countries, as well as enterprises operating both in these economies and on the verge of their intersection, under the influence of Industry 4.0 and 
in the conditions of Next Normality (new reality), which involves significant transformation changes, integration of technologies, reorientation of enterprise 
resources, mechanisms of value added formation, and optimization of business processes at all levels.
Keywords: Industry 4.0., digital platforms, digital ecosystems, business processes, business models.
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В умовах стрімкого вдосконалення інноваційних 
технологій становлення Індустрії 4.0 є законо-
мірним і безповоротним сучасним трендом, що 

здійснюється динамічними темпами та є запорукою 
розвитку світової економіки. Порівняно з попере-
дньою епохою, Індустрією 3.0, сучасна індустріальна 
епоха має такі характерні переваги, як; швидке зрос-
тання інновацій, продуктивності виробництва; ско-
рочення витрат на організацію бізнес-процесів; поява 
нових даних і можливостей їх використання для ство-
рення нових технологій; розвиток штучного інтелек-
ту як результату біотехнологій і масової роботизації. 
Встановлення належних умов для розгортання Інду-
стрії 4.0 є каталізатором зростання світового багат-
ства, підвищення конкурентоспроможності виробни-
цтва та залучення інвестицій в економіки країн світу.

Водночас нові тренди створюють умови виник-
нення відповідних викликів сучасності, які необхідно 
враховувати та вирішувати як актуальні проблемні 
питання сучасного етапу. Як зазначає відомий еконо-
міст, Клаус Шваб, «…швидкість і переваги інновацій 
Індустрії 4.0, зростання розривів і негативних явищ, 
що з нею пов’язані, важко передбачити та зрозуміти 
до кінця. Ясно одне – виграють ті, хто свідомо до цьо-
го підходить та планує необхідні зміни на рівні галу-
зей, держави, нації» [1]. Так, за прогнозами Industrial 
Internet Consortium, на кінець 2030 р. обсяги Індустрії 
4.0 будуть досягати обсягів ВВП США. Цифрові техно-
логії та промисловий Інтернет речей дозволить додат-
ково збільшити доходи на 2–3% при підвищенні рівня 
конкурентоспроможності й ефективнішому управлін-
ні ланцюгами створення вартості [2]. З огляду на це, 
існують загрози зростання безробіття та нерівномір-

ного розподілу світового багатства, втрати талантів і 
професійних кадрів у країнах з низькою інноваційною 
активністю, збільшення ризиків кібербезпеці.

Останні роки дослідження феномена Четвертої 
промислової революції в цілому та Індустрії 4.0 зо-
крема стало предметом наукових пошуків відомих 
учених у різних галузях знань, нобелівських лауреа-
тів, представників державної влади, бізнес-структур, 
асоціації підприємств Промислової Автоматизації 
України (АППАУ). Як відомо, в Україні групою екс-
пертів від АППАУ спільно зі фахівцями-практиками 
розроблено Проєкт національної стратегії Індустрії 
4.0, який перебуває на громадському обговоренні 
щодо подальшого вдосконалення пріоритетних на-
прямів розвитку для стейкхолдерів Індустрії 4.0 в 
Україні. Крім того, питання сучасних інноваційних 
технологій активно досліджуються Міжнародними 
інституціями та організаціями. Зокрема, актуаль-
ність зазначених тенденцій підтверджується тим, що 
явище Індустрії 4.0 є ключовою темою під час щоріч-
них зустрічей, які відбувається під егідою Всесвітньо-
го економічного форуму в Давосі. 

Вплив Індустрії 4.0 має всеохоплюючий харак-
тер і відбивається на діяльності та перспек-
тивах розвитку всіх видів діяльності – від ви-

робництва та бізнесу до побутових щоденних потреб 
людства. Отже, питання становлення та розвитку 
Індустрії 4.0 є, безперечно, актуальним і потребує де-
тального висвітлення з метою глибокого усвідомлен-
ня її поточного стану, перспектив розвитку та напря-
мів можливого впливу. Зазначене підтверджується 
зростанням наукового інтересу до цієї проблематики 
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з боку таких науковців, економістів і представни-
ків підприємницького середовища, як: І. Бурлакова,  
М. Вальднер, В. Вальстер, С. Войтко, О. Гавриш,  
Ф. Герберт, М. Германн, П. Енгель, Х. Кагерманн,  
М. Кох, Н. Краус, В. Краліч, О. Корогодова, М. Ло-
ренц, В.-Д. Лукас, Ф. Меркофер, Д. Оберхаус, Б. Отто, 
А. Росс, М. Рюсман, Н. Черненко, Г. Чмерук, К. Шваб, 
Ф. Штеден та Р. Кірхнер, М. Харніш, Я. Юстус та ін-
ших. Разом із цим, особливості розвитку Індустрії 4.0 
також знаходяться в центрі уваги періодичних ана-
літичних досліджень, які проводять представники 
відомих консалтингових компаній світу, а саме: Deд-
loitte, McKinsey & Company (McKinsey), Boston Con-
sulting Group (BCG), Klynveld Peat Marwick Goerdeler 
(KPMG), Ernst & Young Global Limited (Ernst & Young), 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Зважаючи на значні напрацювання науковців, 
спільний інтерес багатьох зацікавлених сторін до 
цієї проблематики в умовах стрімкої динаміки світо-
вого розвитку трендів Індустрії 4.0 виводить на но-
вий рівень актуальності низку важливих питань, які 
потребують подальших наукових ініціатив. З огляду 
на це, метою статті є вивчення сутності та ключових 
трендів розвитку Індустрії 4.0 для виявлення сучас-
них тенденції її прояву та впливу на економічний роз-
виток суспільства. 

Історично промислова революція усвідомлюється 
як процес зміни аграрно-ремісничої економіки до 
економіки, у якій домінує промисловість і машин-

не виробництво. Так, виникненню Індустрії 4.0 пе-
редували технології, які були проривними для свого 
часу та характеризували етапи розвитку промисло-
вого виробництва. У період другої половини XIX ст. –  
першої половини XX ст. в умовах посилення техно-
логічних зрушень спостерігається формування тео-
ретичного підґрунтя інноваційного та техніко-еконо-
мічного розвитку суспільства. Цей період характери-
зується розгортанням промислових і науково-техно-
логічних революцій, на засадах яких сформовано нові 
детермінанти глобального економічного розвитку. 

На зміну механізованого виробництва та викорис-
тання парової енергії прийшло масове виробництво, 
засноване на розподілі праці, використанні електро-
енергії, далі обертів почав набирати розвиток елек-
троніки й інформаційних технологій, що застосову-
валася для автоматизації виробництва та процесів 
управління, після цього почали простежуватися риси 
застосування цифрових технологій виробництва, що, 
своєю чергою, має перспективи до трансформацій і 
розвитку вже в технології майбутнього (рис. 1). 

Варто зазначити, що протягом ХХ–ХХІ століть 
людство пройшло і проходить через промис-
лові революції, які докорінно змінили вироб-

ничі процеси, середовище існування та якість життя 
людей, а їх наслідки були відчутні не лише в еконо-
мічному розвитку країн світу, але й в кожному аспекті 
повсякденного життя. Протягом цього періоду розви-
ток глобальної економіки супроводжувався посилен-
ням міждержавної соціально-економічної нерівно-
мірності, накопиченням значного рівня дисбалансу  
у фінансовій сфері, виникненням суттєвих відміннос-
тей у галузевій структурі економічних систем різних 
країн світу. Так, у ХХ ст. світова економіка головним 
чином була залежна від перерозподілу сил між дер-
жавами світової тріади (США – Японією – ЄС), які, 
застосовуючи науково-технологічний і виробничий 
потенціал, зайняли лідерські позиції та контролюють 
майже 75% міжнародної торгівлі та близько 80% ін-
вестиційних і фінансових потоків. 

У другій половині XX ст. у світі розгорнувся но-
вий етап – інформаційна революція, ключовими грав-
цями якої стали США, СРСР, Японія, Франція, Італія 
та деякі інші країни Західної Європи, а також Канада. 
Цей період характеризувався становленням атомної 
енергетики, поступовою автоматизацією виробни-
цтва та постійним зростанням його енергомісткос-
ті, створенням і швидким удосконаленням електро-
нно-обчислювальної техніки, початком освоєння 
космічного простору, зародженням генної інженерії. 
Більшість західних країн мала якісний базис для еко-
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Рис. 1. Основні етапи розвитку промислового виробництва
Джерело: розроблено на основі [2].
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номічного зростання, проте використання переваж-
но екстенсивного способу виробництва призвело до 
сповільнення економічних показників, що зумовило 
інтенсифікацію виробництва шляхом впровадження 
в різні галузі промисловості досягнень науково-тех-
нічного прогресу [4].

Сучасний стан глобальної економіки демон-
струє, що існуюча модель розподілу ресурсів 
досягає своїх меж і зазнає суттєвих трансфор-

мацій, які викликані державами – лідерами цивіліза-
ційного прогресу, серед яких Китай, Індія, Бразилія, 
Індонезія, Сінгапур, Гонконг, які на засадах небаченої 
мобілізації національних ресурсів та ефективного ви-
користання глобалізаційних факторів змогли досягти 
значних результатів економічного розвитку, що і ви-
значає їх міжнародну конкурентоспроможність. Це 
відбувається в умовах Четвертої промислової рево-
люції як сучасної парадигми розвитку світової еконо-
міки, провідним трендом якої є концепція розвитку 
суспільства «Індустрія 4.0», яка вперше була сфор-
мульована на промисловій виставці в м. Ганновер у 
Німеччині у 2011 р. 

Ініціатива федерального уряду Німеччини пе-
редбачала реалізацію ідеї підвищення конкуренто-
спроможності німецької економіки шляхом упро-
вадження інформаційно-комунікаційних технологій  
у промисловість країни за допомогою використання 
глобальної мережі обміну даними (промислового/
індустріального Інтернету), у якій передбачається 
можливість комплексного відображення компонентів 
виробництва (обладнання, продукції тощо) в єдину 
цілісну базу даних. Тобто, стисло Індустрія 4.0 – це 
скоординована, державна ініціатива з мобілізації всіх 
національних ресурсів з метою прискорення техноло-
гічних змін та утримання німецького лідерства у сві-
товому конкурентному середовищі. Над створенням 
програми модернізації промислових підприємств 
країни працювала високопрофесійна команда з пред-
ставників держави та бізнесу. Сьогодні платформа 
Індустрії 4.0 включає кілька тисяч компаній, які здій-
снюють спільні дослідження, проходять навчання у 
сфері виробничих технологій і продукують інновації.

Положення Індустрії 4.0 вперше представлені 
широкому загалу завдяки результату робіт відомого 
економіста, президента Всесвітнього економічного 
форуму Клауса Шваба, який і запропонував її визна-
чення вперше [1]. Хоча термін «Індустрія 4.0» ви-
користовується у світовій економіці понад 10 років, 
проте на цей час немає єдиного бачення щодо його 
визначення. Науковці у своїх працях використовують 
низку поглядів, які мають певні відмінності у визна-
ченні сутності поняття Індустрії 4.0. З метою більш 
глибокого усвідомлення сутності та різнобічності за-
значеного поняття вважаємо доцільним систематизу-
вати наукові погляди, що відображено в табл. 1.

Проаналізувавши значну кількість визначень 
поняття «Індустрія 4.0» з боку як окремих 
науковців, так і провідних консалтингових 

компаній світу, авторам вдалося сформулювати влас-
не бачення терміна, що зводиться до створення та 
запровадження проривних технологій, що служити-
муть основою для подальшого технологічного роз-
витку та їх масового застосування, та таких, що 
здатні впливати на зростання рівня якості підходів 
до управління ланцюгом створення доданої варто-
сті, розробки нових бізнес-моделей та інтеграції 
всіх суб’єктів виробництва в єдину базу даних з ме-
тою вдосконалення виробничих процесів і прискоре-
ного інноваційного розвитку.

Дослідивши суть поняття, стає очевидним, що 
Індустрія 4.0 дозволить обробляти й аналізувати 
суттєві обсяги даних, що зібрані різними машинами, 
забезпечуючи швидший, гнучкіший і ефективніший 
перебіг процесів виробництва високоякісних това-
рів та послуг при суттєво нижчому рівні витрат. Це, 
своєю чергою, підвищить продуктивність виробни-
цтва, змінить економіку, прискорить зростання про-
мисловості та відкоригує профіль робочої сили, що 
в кінцевому підсумку прямо відіб’ється на конкурен-
тоспроможності компаній, міст і регіонів. Крім того, 
очевидною є і трансформація бізнес-моделей завдяки 
технологіям, що прямо характеризує Індустрію 4.0, 
а зазначені технології широко застосовують, отже, з 
часом термін набуває узагальнених рис і стає таким, 
що виходить за рамки промисловості.

Ключовими досягненнями Індустрії 4.0 є ре-
зультати науково-технічного прогресу, які виділено 
групою дослідників у галузі інноваційної та цифрової 
економіки [7; 8] та наведено в табл. 1. Ці розробки 
передбачають повну автоматизацію й оптимізацію 
виробництва як умови економічного розвитку країн 
світу. З огляду на це можна виділити базові техноло-
гії, впровадження яких є основою розвитку Індустрії 
4.0, а саме:
 Інтернет речей (Internet of Things – IoT) пе-

редбачає використання Інтернету для обміну 
інформацією не тільки між людьми, але і між 
різними «речами – машинами, пристроями, 
датчиками» тощо. З одного боку, речі, за-
безпечені датчиками, можуть обмінюватися 
даними й обробляти їх без участі людини. 
З іншого боку, людина може активно брати 
участь у цьому процесі (розумний будинок). 
Різновидом IoT є промисловий Інтернет речей 
(Industrial Internet of Things – IIoT), за допомо-
гою якого створюються повністю автомати-
зовані виробництва. Починається все з того, 
що ключові компоненти обладнання забез-
печуються різними датчиками, виконавчими 
механізмами та контролерами. Сформовані 
дані обробляються та надсилаються до від-
повідних служб підприємства, що дозволяє 
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Таблиця 1

Систематизація наукових поглядів щодо визначення поняття «Індустрія 4.0»

Автор(-и) Трактування

Науковці

К. Шваб [1]
Технологічна платформа для четвертої промислової революції, що забезпечує новий  
рівень організації й управління діяльністю всього ланцюжка створення вартості протягом 
усього життєвого циклу виробленої промислової продукції

В. Вальстер, Х. Кагерманн, 
В.-Д. Лукас [5]

Є засобом підвищення конкурентоспроможності німецької обробної промисловості  
шляхом посиленого впровадження в заводські процеси «кіберфізичних систем»

Д. Оберхаус [6] Виробничий еквівалент Інтернету речей, орієнтованого на споживача, в якому повсякденні 
предмети від автомобілів до термостатів і тостерів будуть підключені до Інтернету.

М. Рюсман, М. Лоренц,  
Ф. Герберт, М. Вальднер,  
Я. Юстус, П. Енгель,  
М. Харніш [7; 8] 

Бачення промислового виробництва в майбутньому, яке ґрунтується на дев’яти роз-
робках (результатах) технічного прогресу: Великі дані та їх аналіз (Big Data and Analytics), 
Автономні роботи (Autonomous Robots), Моделювання (Simulation), Горизонтальна та 
вертикальна системна інтеграція (Horizontal and Vertical System Integration), Промисловий 
Інтернет речей (The Industrial Internet of Things), Кібербезпека (Cybersecurity), Хмара (The 
Cloud), Адитивне виробництво (Additive Manufacturing), Доповнена (або віртуальна) реаль-
ність (Augmented Reality) 

Р. Шлейфер, М. Кох,  
П. Меркофер [9]

Термін стосується майбутньої стадії розвитку організації й управління всіма процесами 
ланцюга створення доданої вартості, що задіяні в обробній промисловості. В США та  
англомовному світі інколи вживають як синонім терміна «Індустрія 4.0» терміни «Інтернет 
речей» (Internet of Things), «Інтернет усього» (Internet of Everything), «Промисловий Інтер-
нет» (Industrial Internet). Основою Індустрії 4.0 є кіберфізичні виробничі системи (Cyber-
Physical Production Systems), злиття реального та віртуального світів

М. Германн, Т. Пентек,  
Б. Отто [10]

Об’єднувальний термін для технологій і концепцій організації ціннісних ланцюгів. У мо-
дульних структурованих розумних фабриках Індустрії 4.0 кіберфізична система (КФС) від-
стежує фізичні процеси, створює віртуальну копію фізичного світу та приймає децентра-
лізовані рішення. За допомогою Інтернету речей КФС спілкуються та співпрацюють одна з 
одною і людьми в режимі реального часу. Через Інтернет-послуги як внутрішні, так і між-
організаційні послуги пропонуються та використовуються учасниками ланцюга вартості

Г. Чмерук, В. Краліч,  
І. Бурлакова [11]

Широкомасштабне впровадження комплексу проривних NBIC-технологій (nano, bio, info) 
у виробничий процес, що приводить до змін в усіх елементах ланцюжка створення вар-
тості та має беззаперечний вплив на суспільство й індивіда

Консалтингові компанії

Deloitte [12] Злиття фізичних і цифрових технологій: аналітики, штучного інтелекту, когнітивних роз-
рахунків та Інтернету речей (IoT)

McKinsey [13] Цифрова трансформація систем промислового виробництва від початку до кінця життє-
вого циклу продукції

KPMG [14]

Узагальнюючий термін, що використовується в усьому світі для опису конвергенції техно-
логій, які керуються Інтернетом речей (IoT), розширеного прийняття рішень та передової 
автоматизації. Дані технології наступного покоління змінять традиційний ланцюг ство-
рення вартості, відкриваючи нові джерела доходів і впливаючи на ефективність ведення 
бізнесу

Ernst & Young [15]
Запровадження технологій, пов’язаних із Інтернетом речей (мається на увазі інтернет-
протоколи та методологія програмного забезпечення, а також програмне забезпечення, 
датчики та виконавчі механізми, підключені до мереж) у промисловому контексті

PwC [16]

Наскрізне оцифрування та інтеграція даних у ланцюгу створення вартості: пропонування 
цифрових продуктів і послуг, управління поєднаними фізичними та віртуальними актива-
ми, інтеграція всіх операцій і внутрішньої діяльності, налагодження партнерських відно-
син та оптимізація діяльності, орієнтованої на клієнтів

персоналу оперативно приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Роль персоналу полягає 
у виконанні контрольної функції роботи ма-
шин і реагування лише на екстрені ситуації;

 цифрові платформи – це складні інформацій-
ні системи, відкриті для використання клієн-
тами та партнерами, які є логічним кроком в 
еволюції бізнесу, що сформувався в результаті 
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розвитку комп’ютерної техніки та швидкого 
поширення пристроїв для доступу до Інтерне-
ту серед широкого кола людей. Орієнтуючись 
на програмний код, вони можуть легко запус-
кати нові глобальні стартапи, що працюють на 
програмному забезпеченні в багатьох галузях, 
без необхідності вкладати гроші в нову інф-
раструктуру та навчати нових співробітників, 
спираючись лише на миттєвий доступ до всі-
єї потужності Інтернету [17; 18]. До критеріїв 
визначення цифрової платформи як тренду 
Індустрії 4.0 можна віднести: взаємовигідний 
характер відносин учасників (принцип «win-
win»); розширення масштабів діяльності за 
рахунок кількості учасників-користувачів; 
алгоритмізацію взаємодії учасників платфор-
ми; наявність єдиної інформаційної інфра-
структури; зменшення транзакційних витрат. 
Отже, створення та використання цифрових 
платформ для ведення бізнесу надає конку-
рентні переваги в обслуговуванні клієнтів 
(використання індивідуального підходу, опе-
ративність надання послуг, автоматизація біз-
нес-процесів), пропозиції клієнту переваг ме-
режі та спільноти, забезпечує меншу вартість 
товару чи послуги (економії на витратах); 

 генеруючи навколо себе нові бізнеси та про-
екти, цифрові платформи формують цифро-
ву екосистему – це комплексний проєкт, що 
поєднує велику кількість учасників (клієнтів, 
розробників додатків, торговців та агентів), 
інформаційних сервісів та бізнес-процесів. 
Такі системи складаються з різних фізичних 
об’єктів, програмних систем і керуючих контр-
олерів. Фізичні й обчислювальні ресурси в та-
кий екосистемі тісно пов’язані, моніторинг і 
управління фізичними процесами здійснюєть-
ся з використанням технологій IIoT. Сутність 
«екосистеми» полягає в комбінації якостей 
продуктових платформ, що займаються випус-
ком сімейства продуктів і ринкових посеред-
ницьких сервісів, які є основою інтеграційних 
платформ. За рахунок мережі партнерів компа-
нії – учасники екосистеми отримують додатко-
ві можливості збору й аналізу даних, що дозво-
ляє приймати більш інтелектуальні рішення 
стосовно бажань клієнтів і постачальників, на-
давати їм персоналізовані рекомендації та спе-
ціальні пропозиції [19]. Впровадження таких 
технологій у діяльність забезпечує високу кон-
курентоздатність учасників, генерує прибуток 
від нетрадиційних видів діяльності, формує 
клієнтську базу та, відповідно, знижує витрати 
на залучення клієнтів; 

 аналітика великих даних (Data Driven Deci-
sion) або просто Великі дані (Big Data). Вели-
чезні обсяги інформації, що накопичуються 

в результаті «оцифровування» фізичного сві-
ту, можуть бути ефективно оброблені тіль-
ки комп’ютерами із застосуванням хмарних 
обчислень і технологій штучного інтелекту 
(Artificial Intelligence – АІ). Як відомо, визна-
чальними характеристиками великих даних 
є фізичний об’єм, швидкість приросту даних 
і необхідність їх швидкої обробки, здатність 
обробляти дані різних типів і складності, змін-
ність, візуалізація, життєздатність і цінність. 
Існує низка сучасних технологій роботи та 
технік аналізу Big Data, які є необхідними для 
прогнозування ринкової ситуації, покращення 
маркетингу й оптимізації продажів, удоско-
налення якості продукції, підвищення про-
дуктивності праці, ефективної логістики та 
моніторингу ключових бізнес-процесів. У ре-
зультаті людина, яка контролює той чи інший 
процес, отримує оброблені дані, максимально 
зручні для сприйняття, аналізу й обґрунтова-
ного прийняття управлінських рішень.

З огляду на ключові тенденції розвитку Інду-
стрії 4.0 німецькими фахівцями сформульовано такі 
принципи побудови Індустрії 4.0 [2]: 
 сумісність як здатність машин, пристроїв, 

сенсорів і людей взаємодіяти один з одним 
через Інтернет речей (IoT); 

 прозорість як процес генерації та збереження 
у віртуальному світі цифрових копій усіх про-
цесів; 

 технічна підтримка як можливість візуаліза-
ції інформації й ухвалення управлінських рі-
шень; 

 децентралізація управлінських рішень шля-
хом повної автоматизації виробництва та 
виконання людиною виключно контрольних 
функцій [20; 21].

Варто зазначити, що термін «Індустрія 4.0» вже 
охоплює питання розвитку інфраструктури 
міст (Smart City), освіти, охорони здоров’я, со-

ціального життя громадян та інші, а до переліку за-
стосовуваних технологій уже можна віднести нано-
технології, біотехнології, 3D-друк, а також нові енер-
гоефективні технології. Нові технології генерують 
зміни в різних сферах і галузях, що породжує новий 
етап розвитку суспільства, який суттєво відрізняєть-
ся від попередніх етапів і не базується лише на змінах 
у промисловому виробництві. 

Парадигмою розвитку економік країн світу  
у постковідний період є використання засад Індустрії 
4.0 в умовах Next Normality (нової нормальності/но-
вої реальності), що передбачає значне прискорення 
процесів цифрової трансформації виробництв, зміни 
ланцюжків постачань і створення доданої вартості, 
посилення вимог до систем безпеки, необхідність 
взаємодії технологічної та кадрової екосистем тощо. 
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Погоджуємося з проф. С. В. Войтко, що «...зазначене 
потребує зміни парадигми, перегляду пріоритетів і 
традиційних поглядів на соціально-економічну сис-
тему нової реальності; адаптації суспільства до нової 
інфраструктурної реальності у промисловості, сфері 
послуг, аграрному секторі, енергетиці; діджиталізації 
як об’єктивної реальності та потреби при проєкту-
ванні й експлуатації технологічного обладнання» [22]. 

ВИСНОВКИ
Аналітичне опрацювання сучасного етапу роз-

витку соціально-економічної індустріалізації дозво-
ляє констатувати, що процес цифрової трансформа-
ції займає ключову позицію концепції Індустрії 4.0 
та реалізується шляхом інтенсивного розвитку авто-
матизації економічних процесів, розробці інновацій-
них цифрових технологій та їх інтеграції в усі сфери 
життя та бізнесу. На основі визначення історичних 
етапів становлення промислового виробництва по-
казано головні тенденції подальшого технологічного 
розвитку та їх масового застосування, що матиме ре-
альну здатність до дієвого регулювання та до управ-
ління низкою факторів створення доданої вартості, 
розробки нових бізнес-моделей та інтеграції всіх 
суб’єктів виробництва в єдину базу даних з метою 
вдосконалення виробничих процесів і прискореного 
інноваційного розвитку. 

Проаналізувавши теоретичні бачення щодо ста-
новлення Індустрії 4.0, важко переоцінити її вплив, 
оскільки своїми характерними ознаками вона здій-
снює безпосередній вплив на способи ведення під-
приємницької діяльності, побудову та трансформа-
цію бізнес-моделей, бізнес-процесів, загальну конку-
рентоспроможність окремих суб’єктів і формування 
стратегічних напрямів розвитку бізнесу. 

Значна кількість розвинених країн світу нара-
зі знаходиться на етапі технологічного розвитку, що 
здійснюється шляхом масового використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій у виробництві з 
метою його автоматизації. Інноваційність такого під-
ходу характеризує загальне переосмислення того, як 
підприємства проваджують свою бізнес-діяльність, 
що відображається в поєднанні горизонтальної та 
вертикальної інтеграції технологій, програмних рі-
шень, застосуванні новітніх систем штучного інте-
лекту та обробки даних, поєднанні різних технологій, 
створення нових кіберсистем. З огляду на це напря-
мами подальших наукових досліджень є вивчення 
можливостей цифрової трансформації ключових 
бізнес-процесів підприємств як ключових суб’єктів 
забезпечення соціально-економічного розвитку сус-
пільства, а також визначення нових ефективних ме-
ханізмів регуляції як ключового інструментарію для 
стимуляції та інтенсифікації економічного й індустрі-
ального розвитку з урахуванням регіональних особ-
ливостей і рівня розвитку економіки у країні.             
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