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Дипломна робота містить 102 сторінки, 25 таблиць, 9 рисунків, список 

використаних джерел з 53 найменувань.  

Об’єктом дослідження є концепція «Індустрія 4.0», її вплив на розвиток 

економіки. 

Предмет дослідження - основні компоненти технології, можливості й 

ризики їх застосування в економічних процесах України та інших держав світу.  

Мета дослідження – аналіз  особливостей та концептуальних засад 

виникнення й розвитку технології «Індустрія 4.0», визначення місця України в 

цьому світовому тренді та окреслення перспектив розвитку даного тренду в 

Україні.  

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні застосування 

компонентів технології в економіці держави.  

При написанні роботи використовувалися методи дослідження: аналіз та 

синтез, порівняльні та статистичні методи, методи математичного 

моделювання. 

 

Ключові слова: Індустрія 4.0, цифрова економіка, Інтернет речей, 3D-

друк, Технології віртуальної і доповненої реальності, хмарні обчислення, 

роботизація. 
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ABSTRACT 

Yarmolenko Rostislav Sergeevich. Industry 4.0. The concept of 

technology, implementation experience. - Qualification work of the master in the 

specialty 051 "Economics", OPP "Digital Economics". National Aviation University 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

Thesis contains 102 pages, 25 tables, 9 figures, a list of used sources of 53 

items. 

The object of research is the concept of "Industry 4.0", its impact on economic 

development. 

The subject of research - the main components of technology, opportunities 

and risks of their application in the economic processes of Ukraine and other 

countries. 

The purpose of the study is to analyze the features and conceptual foundations 

of the emergence and development of technology "Industry 4.0", to determine the 

place of Ukraine in this global trend and to outline the prospects for the development 

of this trend in Ukraine. 

The scientific novelty of the study is to justify the use of components of 

technology in the economy. 

Research methods were used in writing the work: analysis and synthesis, 

comparative and statistical methods, methods of mathematical modeling. 

 

Keywords:  Industry 4.0, digital economy, Internet of Things, 3D printing, 

virtual and augmented reality technologies, cloud computing, robotics. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………..7 

РОЗДІЛ 1. ІНДУСТРІЯ 4.0 ЯК ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

МАЙБУТНЬОГО …………………………………………………………………..10 

1.1 Поняття та передумови виникнення технології «Індустрія 4.0»…..10  

1.2 Основні компоненти технології Індустрії 4.0……………………….21 

1.3 Концепція «Індустрія 4.0»: зміст, можливості та ризики ………….25 

Висновки до розділу 1………………………………………………….……..38 

РОЗДІЛ 2. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 

4.0……………………………………………………………………………………40 

2.1 Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі 

реалізації концепції ……………………………………………………….…….…40 

2.2  Індустрія 4.0, її вплив на Україну та країни світу …………….…...47 

2.3 Приклади впровадження крупними компаніями на практиці 

принципів Індустрії 4.0 ………………………........................................................61 

Висновки до розділу 2 ………………………………………………………..66 

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕХОДУ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ІНДУСТРІЮ 4.0 (на прикладі ІТ - підприємства ТОВ 

«Softline»)……………………………………………………..…………..……….68 

3.1  Аналіз умов впровадження digital-технологій на ІТ - підприємстві ТОВ 

«Softline»…………………………………………………………………………….68 

3.2 Процес впровадження інформаційних технологій  в практику діяльності 

ІТ - підприємства …..................................................................................................78 

3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованого комплексу…........86 

Висновки до розділу 3 ………………………………………………………93 

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………94 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………...…………….96 

        



7 

 

 

ВСТУП 

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 годі було й мріяти. В 

більшості ці досягнення пов'язані із інформаційно-комунікаційними засобами 

та технологіями, які стали на сьогодні однією із найбільш потужних рушійних 

сил у світовій економіці. Вони змінили та продовжують змінювати майже все 

як у звичайному житті людини, так і у бізнесі. Насамперед зміни торкнулися 

процесів генерування, передачі, зберігання, управління та аналізу інформації.  

Найбільш значимою концепцією розвитку економіки та суспільства на 

сьогодні є "Індустрія 4.0". Характерні риси Індустрії 4.0 - це повністю 

автоматизовані виробництва, на яких керівництво всіма процесами 

здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх 

умов. Кіберфізичні системи створюють віртуальні копії об'єктів фізичного 

світу, контролюють фізичні процеси і приймають децентралізовані рішення. 

Вони здатні об'єднуватися в одну мережу, взаємодіяти в режимі реального часу, 

самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу роль відіграють інтернет-

технології, що забезпечують комунікації між персоналом та машинами. 

Підприємства виробляють продукцію відповідно до вимог індивідуального 

замовника, оптимізуючи собівартість виробництва. 

У цілому можна виділити чотири головних напрямів за якими Четверта 

промислова революція впливатиме на бізнес: зростання споживчих очікувань, 

поліпшення якості товарів, групові інновації і поява нових форм організації. 

Епіцентром економіки стає клієнт. Ким би він не був, фізичною або юридичною 

особою, його обслуговування - завдання сучасного бізнесу. Матеріальні товари 

і послуги поліпшуються за допомогою цифрових технологій, що підвищує їх 

цінність. Матеріали стають все кращими і дешевшими, а нові способи 

накопичення і вивчення даних оптимізують їхнє виробництво. Аналітика 
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споживчих відгуків і успішності ведення бізнесу вимагає нових форм трудового 

співробітництва, що враховують підвищення швидкості розвитку і зміни 

ринків. Поява глобальних цифрових платформ і нових бізнес-моделей означає, 

що самі поняття «талант», «культура» і «організація» потребують перегляду в 

контексті наповнення їх економічним змістом.  

Актуальність зазначених проблем зумовила написання магістерської 

роботи, в якій автор поставив собі за мету проаналізувати особливості та 

концептуальні засади виникнення й розвитку технології «Індустрія 4.0», 

визначення місця України в цьому світовому тренді та окреслення перспектив 

розвитку даного тренду в Україні.  

Завданнями роботи є:  

- дослідити передумови виникнення та власне саме поняття 

«Індустрія 4.0»; 

- вивчити компоненти технології; 

- дослідити можливості та ризики використання концепції для 

розвитку економіки; 

- визначити вплив цифрової трансформації на економіку різних країн 

світу та України зокрема; 

-  проаналізувати умови та принципи впровадження digital-

технологій в практику діяльності ІТ - підприємства «Softline». 

Об’єктом дослідження є концепція «Індустрія 4.0», її вплив на 

розвиток економіки. 

Предмет дослідження - основні компоненти технології, можливості й 

ризики їх застосування в економічних процесах України та інших держав світу.  

Для досягнення мети та вирішення основних завдань магістерської 

роботи застосовані методи дослідження. До основних загальнонаукових 

методів дослідження, які використані автором, відносяться: критичний аналіз 

(при дослідженні теоретичних засад виникнення й розвитку технології 
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«Індустрія 4.0»); метод групування та порівняння, методи економічного 

аналізу, статистичний метод, графічний аналіз (при аналізі особливостей 

впливу компонентів технології на розвиток економіки держав світу та України 

зокрема); систематизація та узагальнення (при визначенні впливу цифрової 

трансформації на діяльність підприємств ); економіко-статистичні методи (при 

визначенні найперспективніших компонентів технології); методи 

математичного моделювання (при визначенні наслідків впровадження digital-

технологій в практику діяльності ІТ - підприємства «Softline»). 

Теоретико-інформаційну основу дослідження становлять 

фундаментальні положення економічної теорії, законодавча база, періодичні 

видання і монографії, матеріали міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференцій, статистичні матеріали Державної служби статистики 

України, Світового Банку, а також звітність вітчизняних підприємств. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 98 сторінок друкованого тексту. Робота 

містить 25 таблиць та 9 рисунків. Список використаних джерел налічує ____ 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНДУСТРІЯ 4.0 ЯК ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
МАЙБУТНЬОГО 

 

 

1.1 Поняття та передумови виникнення технології «Індустрія 4.0» 

 

У сучасному глобалізованому світі смарт- і цифрові технології, простір 

Інтернету, який поєднує в єдину систему економічні об’єкти, державні 

установи, національні та міжнародні організації, створюють нові потенціальні 

можливості для здійснення безпосереднього управління матеріальним світом. 

Цей світ охоплює бази даних, будь-яку цифрову документацію і види даних, які 

передаються в мережі та обробляються автоматично. Цілком очевидно, що 

зазначені технології, а також Інтернет речей (англійський термін «Internet of 

Things») зможе змінити управління на всіх рівнях взаємодії – від комерції до 

державної системи. 

У зв’язку з тенденціями повсюдної цифровізації, яка спостерігається у 

сучасному світі, створюється підґрунтя для процесів перерозподілу 

інтелектуальних і матеріальних ресурсів. 

Актуальність упровадження смарт- і цифрових технологій у різні сфери 

діяльності пояснюється тією обставиною, що на сьогодні країни ввійшли у 

фазу, коли майже всі сфери промисловості, торгівлі, державного управління, 

взаємодії суспільства і влади, політичної співпраці тощо характеризуються 

стійкою кризою. Це підтверджується нестабільністю низки економік держав, 

таких як США, Японія, Франція, Україна та ін. Сучасна промислова революція, 

яка ввійшла в науковий обіг під назвою «Індустрія 4.0» відкриває великі 

можливості у подоланні політико-соціальної кризи, яка охопила увесь світ. 

Перспективи і напрями розвитку смарт-технологій та цифровізації 

досліджували такі науковці як: В. П. Вишневський, М. Ю. Григорак, А. О. 

Мельник, Дж. Манийка (Disruptive technologies, О. В. Карпенкo, О. І. Піжук та 
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ін. Проблематиці промислових революцій, зокрема «Індустрії 4.0», присвячені 

розробки вітчизняних дослідників В. В. Гаєвського, С. М. Ілляшенко, І. Ю. 

Матюшенко, В. В. Опанасюка, зарубіжних дослідників Дж. Халла,  Г. 

Макстона, Дж. Рифкіна та ін. 

У деяких дослідженнях зосереджено увагу на певному аспекті четвертої 

промислової революції: економічні проблеми запровадження та впливу 

«Індустрії 4.0» на розвиток економічного сектору України досліджували Н. М. 

Краус та К. М.; особливості державної політики використання «Індустрії 4.0» в 

управлінні розглядала К. В. Єфремова; трансформація стратегій ТНК у 

контексті четвертої промислової революції аналізувалась у роботах Ю. С. 

Рибалко; політичні наслідки впровадження «Індустрії 4.0» досліджувалися Ф. 

Штеденом та Р. Кірхнером та ін. 

Четвертій хвилі промислової революції передували три інші, які 

отримали назву «Індустрія 1.0», «Індустрія 2.0», «Індустрія 3.0», загальні 

характеристики яких наведено в табл. 1. 

Таблиця 1.1 

Основні етапи промислових революцій 

Назва Хвиля 
революції 

Період Характеристика 

    

Індустрія 1.0  Перша 
промислова 

революція 

 

Кінець XVIII ст. 
 

Механізація процесів виробництва. 
Використання енергії води та пари.  
Створення першого механічного 
ткацького верстату (1784 р.) 

Індустрія 2.0  Друга 
промислова 

революція 

 

Кінець ХІХ ст. 
 

Запуск масового виробництва 
(конвеєр); перша складальна лінія 
була створена в 1870 р. Використання 
у виробництві електричної енергії з 
вуглеводнів 

Індустрія 3.0  Третя 
промислова 
революція 

 

1970-ті рр. ХХ ст. 
 

Комп’ютеризація виробництва. 
Автоматизація процесів 

виробництва.  
У 1968 р. створено перший логічний 
контролер 

Індустрія 4.0  Четверта 
промислова 

революція 

 

З 80-х рр. – 

дотепер 

 

Кіберфізичне виробництво. 
Використання енергії з відновлюваних 
джерел. У 2009 р. створено першу 
криптовалюту і блокчейн 
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Перша промислова революція, що відбулася наприкінці ХVIII ст., бере 

початок із Великобританії. У цей період у країні виникла необхідність 

механізувати текстильну промисловість завдяки появі парових двигунів. Їх 

стали використовувати для отримання енергії, потрібної для забезпечення 

живлення механізмів. Уряд ставив за мету трансформувати доморобне і 

ремісничо-мануфактурне виробництво у фабрично-заводське. Для 

Великобританії, з якої почалася революція, це стало підґрунтям для створення 

машинобудівельної галузі (Гаєвський, 2018, с. 30). 

Друга промислова революція відбувалася з другої половини ХІХ ст. до 

початку ХХ ст. У цей період було винайдено бесемерівський спосіб плавлення 

сталі та створено складальну лінію – конвеєр. Ці технології швидко 

поширилися по всій Західній Європі, у США, Японії та ін. Таким чином, у 

1860–1870-х рр. стало можливим конвеєрне масове виробництво. Завдяки 

науковим проривам, які включали масове використання електрики, створення 

телефону та електродвигуна, у США докорінно змінилися система соціальних 

відносин (Hull, 1999, р. 82). 

Третя промислова революція почалася з 1970-х рр. із розповсюдження 

комп’ютерів. Комп’ютеризація дала змогу підприємствам використовувати ці 

пристрої для отримання та якісної обробки інформації, яку раніше обробляли 

«вручну», наприклад, у бухгалтерському обліку тощо. Цей період 

характеризується автоматизацією процесів виробництва. Третя революція 

вирішила питання управління експлуатацією відновлюваних джерел енергії, 

використання як генератора енергії водню та ін. (Ковальчук, Лазарович, Сарай, 

2008, c. 128).  

Із цього приводу В. В. Гаєвський наголошує, що в 1970-ті рр. 

інформаційні технології здавалися чимось фантастичним і створювали 

підґрунтя для стрибку в нову віху розвитку цивілізації. Дослідник також 

зазначає, щоб зрозуміти всі ті можливості, які надало державі створення 

інформаційних технологій, достатньо згадати, що приблизно 20 років тому 

керівники підприємств не могли навіть уявити собі, що автоматизація 
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виробництва здатна суттєво збільшити загальну продуктивність їхньої праці 

(Гаєвський, 2018, с. 30). 

Четверта промислова революція відбувається у нас на очах в кінці другої 

декади ХХІ століття. Головним завданням її є забезпечення високошвидкісного 

обміну даними не лише між мільярдами людей, але й машин. 

17 червня 2015 року у Берліні відбулася подія, що буде вивчатися у 

майбутніх підручниках не лише ІТ-фахівцями, але й науковцями різних галузей 

знань, які досліджуватимуть історію становлення нової індустріальної 

революції, або Індустрії 4.0. Німецький консорціум Industrial Internet 

презентував стандарт «Еталонна архітектура індустріального Інтернету» в 

якості реалізації концепції «Індустрія 4.0: Інтернет речей на шляху до Четвертої 

промислової революції». Цей епохальний документ виник в результаті 

співпраці трьох авторитетних у сфері інформаційних технологій осіб 

Німеччини: бізнесмена Хеннінга Кагермана, вченого Вольфгана Вальтера та 

політика Вольфа-Дітера Лукаса. 

Презентацію стандарту було представлено цими авторами на 

промисловому ярмарку у Ганновері ще у квітні 2011 року. Саме вони вперше 

використали поняття «Індустрія 4.0», під якою розуміли широке впровадження 

у виробництво кібер-фізичних систем та з’єднання різних речей з мережею. І 

саме завдяки такій новій індустрії вони планували підвищення 

конкурентоспроможності німецької обробної промисловості. Співпраця 

фахівців різних сфер (бізнесу-науки-політики) виявилася досить успішною ще й 

завдяки активній підтримці уряду Німеччини, який зрозумів надзвичайну 

важливість цієї інноваційної діяльності. 

У короткий строк була створена робоча група, куди входили 

представники промислових гігантів, економісти, академіки, а також фахівці у 

сфері штучного інтелекту. Група з робочою назвою «Arbeitsgruppe Industrie» 

під керівництвом Х.Кагермана спільно з З.Дайсом – представником компанії 

Bosch у жовтні 2012 року виробила конкретні рекомендації для уряду 

Німеччини з цієї проблематики. 
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Кінцеву доповідь ця група представила на Гановерській конференції у 

квітні 2013 року. За неповних два роки у Німеччині було створено три нових 

галузевих асоціації: цифрової економіки (bitkom), машин та обладнання 

(VDMA), електротехніки та електроніки (ZVEI). Вищезазначене ще раз 

підкреслює незаперечний факт, лише спільними зусиллями бізнесу, науки та 

держави можна швидко виробити та розпочати кардинальні зміни, особливо 

технологічні. 

Паралельно з Німеччиною аналогічні асоціації були створені у США. У 

Америці зусиллями університетів, лабораторій, виробничих консорціумів та 

технологічних компаній спільно з урядовими організаціями було створено 

широку коаліцію зацікавлених сторін (Smart Manufacturing Leadership Coalition) 

для координації зусиль, обґрунтування наукових підходів для вироблення 

стандартів, платформ та інфраструктури запровадження «розумного» 

виробництва. 

Однак варто зазначити, що без високого рівня зацікавленості бізнесу, 

зокрема найвідоміших п’яти американських компаній AT&T, Cisco, General 

Electric, IBM, Intel Індустрія 4.0 не набула б цілісного вигляду. Саме ці компанії 

у березні 2015 року виступили ініціаторами створення Промислового Інтернет 

Концорціому (Industrial Internet Consortium – IIC) з амбітним завданням: 

поширити Інтернет речей (Internet of Things) на промислове виробництво, 

об’єднавши між собою всі «розумні» підприємства. Такий феномен отримав 

назву «Промисловий Інтернет речей» (Industrial Internet of Things). 

У названий консорціум були запрошені вузи, відомі наукові інститути, а 

також Всесвітній економічний форум. На кінець березня 2015 року до цього 

консорціуму входило 192 члена із 26 країн, зокрема і компанія Microsoft, а сама 

організація стала світовим законодавчим органом, що розробляє стандарти, за 

якими буде розвиватися економіка нової епохи, а саме Економіка 4.0. 
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Поняття «Четверта промислова революція» поки що немає усталеного 

трактування. Поряд з ним для характеристики процесів, що відбуваються у 

світовій економіці зустрічаються поняття «економіка 4.0», «стійка», 

«інклюзивна», «зелена», «синя», «низьковуглецева», «циркулярна - Circular» 

економіки, економіка «зеленого зростання – Green Growth». Для адекватного 

вживання цих термінів варто їх означити, розмежувати з наступною 

ідентифікацією. 

За останні п’ять років у зарубіжних та вітчизняних наукових 

публікаціях, як у друкованих джерелах, так і в мережі Інтернет присутні 

достатньо визначень Четвертої промислової революції. Ці визначення досить 

близькі за змістом. 

Одним із перших дослідників в Україні В.І. Скіцько у статті «Індустрія 

4.0 як промислове виробництво майбутнього» систематизував джерела, де 

зустрічається це поняття. Варто погодитися з цим автором, що базовим 

ресурсом має вважатися німецький сайт-платформа «Індустрія 4.0» 

http:www.plattformi40.de, на якому розміщені матеріали, що ілюструють згадану 

вище історію виникнення явища і, відповідно, поняття. 

Дослідження та обґрунтування засад четвертої промислової революції 

передбачає визначення основних передумов та факторів її розвитку, 

особливостей структурних трансформацій, які сприяють зміні спеціалізації 

країн, а також оптимізації виробничого процесу (результат концепції Індустрія-

4.0). 

З безлічі різноманітних і цікавих завдань, що стоять перед сучасним 

суспільством, важливим і вражаючим є формування нової технологічної 

революції, яка передбачає кардинальні зміни життя людей і за масштабами та 

складністю не має аналогів у попередньому досвіді існування людства. 

Четверта промислова революція створює світ, в якому віртуальні та фізичні 
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системи виробництва ефективно взаємодіють між собою на глобальному рівні 

[19, с. 12]. 

Світова економіка у 1990-ті роки досягла апогею у розвитку 

глобалізаційних процесів, на тлі поширення яких швидко формувалися 

елементи нової економіки, що базується на інформаційних технологіях і на 

знаннях. Хоча термін «нова економіка» асоціювався насамперед з 

надзвичайним поширенням персональних комп’ютерів та міжнародних 

комунікацій (Інтернет, мобільний зв’язок), його зміст був значно ширшим і 

означав кардинальні перетворення в методах організації бізнесу та 

повсякденного життя громадян, зміни у споживчих преференціях і способах їх 

задоволення, тобто проявляється характер структурних змін [20, с. 13]. 

Період з 2001 по 2007 рік виявив кілька важливих трендів. По-перше, він 

означав певне зміщення акцентів в економічній політиці провідної держави 

світу США з сектору високих технологій на приріст нерухомості, що базувався 

на відповідній неконтрольованій експансії іпотечного кредитування. По-друге, 

він визначив послідовне наростання економічної ролі ареалу країн, що 

розвиваються, і насамперед, його лідерів – Китаю, Індії, Бразилії, що певним 

чином стимулювало попит і відповідне зростання цін на енергоносії, метали, а 

також на продовольство.  

Таким чином, зазначені тренди інтенсифікували наростання протиріч 

усередині глобальної економіки, результатом яких стала глобальна криза 2008-

2009 років [20, с. 14].  

Глобальна криза 2008-2009 років продемонструвала фундаментальні 

вади глобального фінансового капіталізму та його здатність легко 

перетворюватись із чинника економічного зростання на фактор руйнування. 

Проте головний її наслідок полягав в тому, що криза виявила неспроможність 

світової економіки розвиватися далі у своїй старій структурі [21].  
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В процесі аналізу змін у світовій економіці було визначено три групи 

структурних зрушень, які належать до виробництва, експорту та попиту.  

Макроструктурні зрушення у виробництві характеризуються 

випереджаючим розвитком третинного сектору – сектору послуг, що сприяє 

становленню постіндустріальної економіки. Така тенденція, головним чином, 

зумовлена змінами структури попиту, оскільки збільшення добробуту 

неодмінно веде до прискорення зростання сектору послуг. На тлі прискореного 

розвитку сектору послуг у світі спостерігалася тенденція зменшення питомої 

ваги індустріального сектору та сільського господарства.  

Структурні зрушення у міжнародному обміні передбачають: 

1) співвідношення між експортом/імпортом та ростом ВВП: якщо після 

Другої світової війни зростання експорту випереджало ріст світового ВВП в 

середньому у 1,5 рази, а у 1990-х роках – більш ніж удвічі, то на даний момент 

зростання експорту становить лише 0,6 темпу росту ВВП світу, що свідчить про 

зменшення ролі експорту у забезпеченні зростання світової економіки [22, с. 

18];  

2) випереджаюче зростання торгівлі послугами; 

3) зміни у структурі світової торгівлі товарами: зростання світового 

експорту сільськогосподарських товарів, збільшення обсягів експорту готових 

виробів, скорочення експортних поставок палива та мінеральних продуктів;  

4) зміни у структурі світової торгівлі послугами: високі темпи зростання 

експорту туристичних послуг та інших комерційних послуг, стрімке зростання 

ринку комп’ютерних послуг, поширення сфери телекомунікаційних послуг; 

зменшення частки транспортних послуг;  

5) впровадження нових форм організації торгівлі на основі використання 

цифрових технологій, що полегшує включення у світову торгівлю малих і 

середніх підприємств, дозволяє пришвидшити покупки передових 
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комплектуючих виробів з будь-якої частини світу та підвищити свою 

конкурентоспроможність [20, с. 29].  

Макроструктурні зміни у суспільному попиті здійснюють значний вплив 

на еволюцію структури економіки та передбачають зміни у кінцевому 

споживанні домашніх господарств, загального уряду, валових заощадженнях, 

частки експорту та імпорту товарів і послуг у ВВП. Сучасні тенденції змін у 

попиті характеризуються наступними ознаками: стабільний рівень витрат на 

кінцеве споживання домогосподарств та уряду у ВВП; обернена залежність 

частки витрат на кінцеве споживання домогосподарств та уряду; незначні зміни 

частки валового капіталоутворення у ВВП; зростання питомої ваги експорту та 

імпорту послуг і товарів у ВВП. 

Серед факторів сучасних структурних змін у світовому господарстві 

виділяють науку, освіту та інновації, характеристика яких представлена у табл. 

1.2. 

Таблиця 1.2 

Характеристика факторів сучасних структурних змін у світовому 
господарстві та Україні 

Фактор Світ Україна 

Наука 

 

1. Зростання рівня витрат на наукові 

дослідження і розробки. 

2. Нарощення чисельності працівників у 

науковій сфері та концентрація на 

діяльності на напрямах, які найбільш 

динамічно  розвиватимуться в перспективі. 

1. Зменшення рівня витрат на НДДКР 

відносно ВВП. 

2. Скорочення загальної кількості 

працівників наукової сфери у напрямах, які 

є найбільш перспективними в аспекті 

розробки нових технологій майбутнього та 

здатними до наукової конкуренції на 

глобальному рівні. 

Освіта 1. Зростання питомої ваги природничих 

наук, математики, статистики та 

інформатики. 

2. Уповільнення процесу підготовки 

фахівців за програмами з  інформаційно-

комунікаційних технологій. 

1. Скорочення частки фахівців 

природничих наук, математики та 

статистики, що негативно впливає на 

перспективи високотехнологічного 

розвитку країни в майбутньому. 

2. Нарощення обсягів аутсорсингових  
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 Продовження  табл. 1.2 

 3. Провідне місце у структурі підготовки 

фахівців з вищою освітою посідають 

спеціальності, пов’язані з медициною та 

соціальними програмами. 

замовлень, що стимулює збільшення 

підготовки відповідних фахівців за 

програмами ІКТ. 

3. Зменшення ролі медичних 

спеціальностей та соціальних програм та 

зростання обсягу випуску фахівців у 

галузях бізнесу, державного управління та 

бізнесу. 

Інновації 1. Зростання частки інноваційно  активних 

підприємств в їх загальній кількості. 

2. Нарощення обсягів  патентування 

окремих країн своїх технологічних рішень у 

пріоритетних технологічних напрямах 

майбутнього. 

3. Закріплення світового лідерства у 

пріоритетних напрямах за США, ЄС, 

Японією, Південною Кореєю та Китаєм; 

відсутність єдиного технологічного 

гегемона. 

1. Відставання за часткою інноваційно 

активних підприємств спостерігається 

навіть у галузях, які прийнято відносити до 

конкурентних переваг України на світовому 

ринку. 

2. Високий рівень інноваційної активності у 

сфері транспортного машинобудування та у 

виробництві фармацевтичних препаратів, 

медичних хімічних речовин і лікувальних 

рослинних продуктів. 

3. Низький рівень патентування, особливо у 

пріоритетних технологічних галузях. 

4. Застаріла інфраструктура житлово-

комунального та дорожнього господарства; 

значні досягнення в розвитку 

інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури. 

5. Низький рівень кібербезпеки, що 

перешкоджає поширенню електронної 

комерції та електронного банкінгу. 

 

Від попередніх революцій Індустрію 4.0 відрізняють ряд наступних 

обов’язкових ознак та характеристик.  

1. Цифровізація та вертикальна інтеграція ланцюжка створення вартості. 

Індустрія-4.0 передбачає цифровізацію та інтеграцію процесів по вертикалі в 

межах усієї організації, починаючи від розробки продуктів, закупівель та 
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закінчуючи виробництвом, логістикою і сервісним обслуговуванням. Всі дані 

про операційні процеси, їх ефективність, операційне планування доступні в 

режимі реального часу в єдиному інформаційному просторі, оптимізовані під 

різні платформи [27].  

2. Цифровізація та горизонтальна інтеграція декількох ланцюжків 

створення вартості. Горизонтальна інтеграція виходить за межі діяльності 

одного підприємства та охоплює постачальників, споживачів і всіх ключових 

партнерів по ланцюжку створення вартості. Використовуються інструменти 

інтегрованого планування, що враховують вхідні параметри від партнерів 

(зміщення термінів поставок, зміни обсягів виробництва), що дозволяє 

коригувати плани [28]. 

3. Цифровізація продуктів і послуг. Цифровізація товарів передбачає 

доповнення наявних продуктів інтелектуальними датчиками або засобами 

зв’язку, сумісними з інструментами аналізу даних. Завдяки впровадженню 

нових методів аналітики у компаній з’являється можливість отримувати дані 

про використання продуктів, допрацьовувати ці продукти відповідно до вимог 

кінцевих користувачів. 

4. Цифрові бізнес-моделі і доступ клієнтів. Провідні галузеві компанії 

також розширюють спектр наданих ними послуг, пропонуючи революційні 

цифрові рішення, наприклад, комплексне персоніфіковане обслуговування на 

основі даних та інтегровані платформи [28].  

5. Нові цифрові бізнес-моделі часто спрямовані на отримання додаткової 

виручки від цифрових рішень, оптимізацію взаємодії з клієнтом і поліпшення 

доступу клієнтів. Цифрові товари та послуги часто призначені для 

обслуговування клієнтів шляхом надання їм комплексних рішень у цифровій 

екосистемі [29].  

6. Розвинена технологічна платформа. Підприємства використовують 

високотехнологічні машини та обладнання, ІТ-рішення та кіберфізичні 
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системи,  які забезпечують цифровізацію та інтеграцію. Без розвинених 

технологій проблематично реалізувати всі попередні атрибути з практичної 

точки зору [30].  

 

1.2 Основні компоненти технології «Індустрія 4.0» 

 

Цифрові технології проникають в усі сфери життєдіяльності людини. 

Найголовніше - темпи проникнення неймовірно високі в порівнянні з темпами 

попередніх революцій. Буквально за кілька місяців інновації вбудовуються в 

ланцюжок вже готового виробництва, підвищуючи його ефективність, простоту 

управління або ступінь автоматизації. 

Як і попередні промислові революції, індустрія 4.0 спирається на 

конкретні наукові прориви. Вона в якомусь сенсі складається з елементів, ряд 

яких найбільшою мірою визначають її якісну структуру. Ці елементи можна 

проаналізувати з двох точок зору: що це таке і що воно дає для управління. 

Отже, основними компонентами можна вважати наступні: 

1. Інтернет речей - це концепція цифрового простору, мережі, в яку 

інтегровані різні побутові прилади, виробничі станки, іншими словами, вся 

електроніка. За допомогою датчиків і інших засобів об'єкти фізичного світу 

з'єднуються в цільну віртуальну мережу, за допомогою якої можуть взаємодіяти 

без людського втручання [3]. Користь інтернету речей для менеджерів полягає 

у спрощенні контролю над обладнанням і виробничими процесами. 

Скорочуються час і людські зусилля, необхідні для своєчасного моніторингу та 

запобігання відхилень від нормального режиму роботи. 

2. Роботизація - аж ніяк не новий термін, але в нових умовах він набуває 

інший вектор розвитку. Роботи поширюються в різних областях, аж до сфери 

послуг, де потрібно безпосередній контакт з людьми. Вони модернізуються, 

набувають розширений набір функцій, стають здатними сприймати зміни в 

навколишньому середовищі і реагувати певним чином на ці відхилення. 
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За даними Міжнародної федерації робототехніки, в 2014 р в світі в 

середньому на 10 тис. робочих доводилося шістдесят шість роботів. Лідерами 

за цим показником були Німеччина, Південна Корея, Японія, США і Китай; 

всього на ці країни припадало 70% всіх роботів у світі. На найближчу 

перспективу, кажуть експерти, зростання роботизації буде збільшуватися в 

рази: в Китаї на 25% в рік і більше, в Німеччині - на 5-10%, в США - на 8% [10, 

с. 20]. 

Особлива увага приділяється розвитку штучного інтелекту (ІІ). ІІ - 

комплекс технологій, що сприяє більш ефективному поведінки машин, роботів 

шляхом підвищення можливостей обчислювальних процесів та інших функцій. 

Характерна риса ІІ - прагнення до схожості з біологічними розумовими 

процесами людини. 

Поки рано говорити про те, що ці два елементи дадуть незабаром 

«механічного менеджера», який буде керувати підприємством замість людини. 

Незважаючи на швидкість вдосконалення і розробки технологій, такого роду 

результат прогресу можна буде спостерігати лише після закінчення досить 

великого терміну.  але роботизація і штучний інтелект вже зараз і в 

найближчому майбутньому можуть частково замінити людську робочу силу. 

Менеджер також зможе перекласти рішення нескладних задач на програму. 

3. У сучасному світі дані - один з найбільш цінних ресурсів. А хмари і 

хмарні обчислення - це новий щабель в зберіганні та обробці даних. Пристрої, 

підключені до хмар, отримують набагато більший набір функцій, ніж пристрої з 

«локальним» обчислювальним полем. Хмари дозволяють збирати величезну 

кількість даних з датчиків, аналізувати їх. А в сукупності з ІІ хмарні 

обчислення відкривають широкі можливості для потокового аналізу даних і 

моніторингу. В цій зв'язку можна розглядати також такий атрибут, як Big Data. 

Під цим терміном мають на увазі різного роду інформацію, яку навряд чи 

можна обробляти традиційними способами.  

За розміром ця інформація перевищує трильйони гігабайт і включає в 

себе різного роду мультимедійні дані та ін. Для роботи з такими даними 
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створюються і активно тестуються нові види аналізу, зберігання та інших 

операцій з інформацією.  

4. Зараз вчені створюють унікальні матеріали, що мають властивості, які 

десятки років назад неможливо було навіть уявити. Прикладом може стати 

графен, який в сотні разів міцніший за сталь, а також нові види пластмаси, 

полімерів. це лише невелика частина з величезного списку хімічних інновацій. 

Питання лише в дорожнечі цих матеріалів: традиційні аналоги поки що 

набагато вигідніше використовувати. але при зниженні собівартості отримання 

інноваційних з'єднань їх впровадження у виробництво дасть багаторазове 

підвищення якості продукції, що випускається. 

5. 3D-друк - процес створення фізичного об'єкта шляхом його пошаровим 

друку на спеціальному пристрої. Дослідники анонсували створення технології 

4D-друку. Дана технологія дозволяє створювати предмети, здатні до самозміни 

і реагують на відхилення в стані навколишнього середовища [2]. Завдяки таким 

технологіям стираються обмеження за складністю проектів для інженерів, 

з'являються нові можливості для вирощування органів для пересадки, 

можливості створення найскладніших деталей для різних пристроїв.  

6. Технології віртуальної і доповненої реальності дозволяють створювати 

зв'язок між світом фізичним і світом віртуальним. Елементи віртуального світу 

додають зручності, надають нові можливості. Моделювання ситуацій виходить 

на новий етап, набуває нового вигляду. Тепер можна створити ситуацію у 

віртуальній реальності і прорахувати шуканий результат з куди більш низькою 

похибкою [5]. Але при цьому важливо розуміти, що викладені вище 

компоненти - лише технологічні аспекти індустрії 4.0. На думку багатьох 

експертів в цій та суміжних областях, велику цінність представляє формування 

правильного сприйняття інновацій. Психологічний аспект також відіграє 

важливу роль: якщо компанія (в першу чергу її співробітники і менеджмент) не 

готова до прийняття нових варіантів виробництва, управління і надання послуг, 

то впровадження технічних інновацій не принесе великої користі і прибутку. 

Без правильного ставлення і розуміння всієї сутності феномену ці елементи так 
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і залишаться розрізненими, не зможуть об'єднатися в цілісну соціально-

технічну систему. При грамотному підході до переходу на нову модель ведення 

бізнесу компанія може отримати вагомий кількісний і якісний ефект. Загальний 

вплив нової революції досить широко: це і заміна частини робочих місць 

автоматизованими пристроями, і впровадження нових технологій виробництва 

та контролю над ним, і підвищення ефективності аналізу виробничих процесів 

за допомогою хмарних обчислень, і багато іншого.  

Здається, що якщо не зараз, то в недалекому майбутньому віддалене 

управління має стати нормою. Останні винаходи дають менеджерам 

можливість приймати рішення, Чи не вважаєте безпосередньо на підприємстві, 

але маючи всю необхідну інформацію під рукою - за допомогою спеціальних 

пристроїв, додатків. Звичайно в надзвичайних ситуаціях або ж при прийнятті 

особливо важливих стратегічних, тактичних та інших рішень буде потрібно 

фізична присутність менеджера, але більшість повсякденних завдань можна 

буде вирішувати далеко від фірми. Тут же слід згадати про засоби автоматизації 

управління.  

За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey, навіть 

високоінтелектуальний працю CEO (Chief Executive Officer) піддається 

автоматизації: це можна зробити з завданнями, на які сучасні гендиректора 

витрачають близько 20% свого робочого часу [8]. Іншими словами, мова йде 

про прийняття різних рутинних, формалізованих і програмованих 

управлінських рішень. До того ж самі кошти автоматизації управління стануть 

іншими. Не просто призначений для користувача інтерфейс з базою даних по 

певних проблем; можливо, з появою відносно кінцевого продукту штучного 

інтелекту це буде повноцінний цифровий помічник в управлінні бізнесом. 

Розвиток інтернету та інших комунікаційних каналів сприяє блискавичного 

поширення інформації по всьому світу. У зв'язку з цим для того, щоб компанія 

залишалася конкурентоспроможною, могла випереджати інших, необхідно 

швидкісне реагування на будь-які зміни і відхилення. Рішення повинні будуть 

прийматися набагато швидше. 



25 

 

 

1.3 Концепція «Індустрія 4.0»: зміст, можливості та ризики 

 

Останнім часом Індустрія 4.0, як концепція реалізації четвертої 

промислової революції, стає об’єктом уваги все більшого числа науковців.  

Прийняття державних програм підтримки та стимулювання розвитку 

промисловості, поява приватних ініціатив і проектів, розробка дорожніх карт і 

їх реалізації, створення і розвиток профільних міжнародних організацій, 

стрімке зростання ринків компонентів Індустрії 4.0 та низка інших факторів 

вказують на орієнтацію світової економіки до реалізації цієї концепції, 

виправдовуючи поширення зацікавленості до неї.  

Аналізу різних аспектів впровадження та розвитку Індустрії 4.0 

присвячено дослідження ряду українських і зарубіжних науковців, а саме: 

Скіцька В. І., Тарасова І. В., Шевцової Т. З., Вишневського В. П., Князєва С. І. 

[1–4], Опанасюка В. В., Войтка С. В., Гавриша О. А. [6; 7], а також Stock T., 

Seliger G., Trstenjak M., Cosic P. [11; 12] та ін. При цьому увага дослідників 

сконцентрована, переважно, на перспективах і можливостях, що має її 

впровадження; інституціональних, ринкових і проектних аспектах процесу 

імплементації концепції; оцінці обсягів ринку і трендів розвитку світової 

економіки. Однак виявлення і опис ризиків, які невідворотно супроводжують 

будь-які зміни і процеси, у тому числі й процес впровадження і поширення 

Індустрії 4.0, охоплені увагою науковців недостатньо.  

Індустрія 4.0 як інноваційна концепція підвищення конкуренції 

виробництва з’явилася у 2011 р. в Німеччині. У загальному сенсі під цим 

визначенням мається на увазі глибока інтеграція інформаційних технологій у 

виробничій процес, що реалізується через побудову виробництва на основі 

кіберфізичних систем (cyber-physical system). Як визначено в роботах [1; 2], 

більшість науковців сходяться саме на такому тлумаченні концепції Індустрія 

4.0, або їх дефініції базуються на понятті кіберфізичної системи як її основи. 
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Такої ж думки дотримується і більшість українських дослідників, таких як 

Скіцько В. І., Шевцова Г. З., Вишневський В. П., Князєв С. І. [1; 3; 4]. Але, як 

показав проведений аналіз, існують й інші погляди. Так, Шатілова О. В. робить 

акцент на автоматизації та діджиталізації усіх бізнес–процесів та етапів 

виробництва [5]. Опанасюк В. В. стверджує, що Інтернет речей являє собою 

найбільш узагальнену ознаку Індустрії 4.0 [6]. Войтко С. В., Гавриш О. А. та 

Зугровський О. М. вважають, що Індустрія 4.0 базується, насамперед, на 

інформаційно-комунікаційних технологіях [7].  

Усі зазначені альтернативні точки зору мають пряме відношення до 

концепції Індустрії 4.0 і, беззаперечно, являють собою обов’язкові та невід’ємні 

компоненти, що є запорукою повноти її реалізації. Втім, на думку автора, 

розкриття головної риси даної концепції, а саме – перехід до принципово 

нового підходу в організації виробничого процесу та бізнесу в цілому, можливе 

за умови центральної ролі кіберфізичних систем. За визначенням National 

Science Foundation, кіберфізичні системи представляють собою інтеграцію 

елементів сприйняття, обчислювання, керування та мережевої взаємодії у 

фізичні об’єкти та інфраструктуру, підключаючи їх до Інтернету та один до 

одного [8]. Як пояснюється у [9], «...кіберфізични системи – це автоматизовані 

системи, у яких співіснують два типи моделей. З одного боку, це традиційні 

інженерні системи, а з іншого – комп’ютерні моделі. Це пояснюється тим, що 

обчислювальні засоби реалізуються як складова фізичних систем та пристроїв». 

Тобто поняття кіберфізичної системи вже містить у собі необхідність зв’язку 

елементів між собою, що по суті і являє змістовний базис технології Інтернету 

речей. Автоматизація, діджиталізація виробничого процесу, залучення 

інформаційно-комунікаційних технологій без зміни парадигми управління цім 

процесом представляє набутки попередньої, третьої промислової революції, які 

й полягали в автоматизації та комп’ютеризації виробничого та супутніх 

процесів [10, с. 25].  
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Отже, кіберфізичні системи є головною, визначальною технологічною 

складовою концепції Індустрія 4.0. Окрім центральної ролі, ця складова є й 

найбільш місткою, поєднуючи або зосереджуючи на собі майже всі інші 

технологічні складові. Так, точкою інтеграції кіберфізичних систем є 

обладнання – виробничий робот або 3D-принтер (фізичний блок) і система 

операційного управління цим обладнаннями – штучний інтелект (цифровий 

блок). При цьому цифровий блок може бути як інтегрованим у обладнання, так 

і взаємодіяти з машиною віддалено, як загальновиробнича система управління. 

Збір вхідних даних на фізичному блоці реалізується за рахунок сенсорів і 

датчиків, установлених на ньому. Передача даних здійснюється за рахунок 

промислового Інтернету речей, що відповідає усім вимогам кібербезпеки. 

Зворотний зв’язок і управління забезпечується тим самим каналом, шляхом 

подачі сигналів на обчислювальний блок устаткування.  

На основі сформованих замовлень, їх особливостей та конфігурації 

програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту обчислюється 

оптимальній виробничий план і формуються потреби в сировині та 

напівфабрикатах. На основі сукупних потреб і побудованого виробничого 

плану автоматизовано надсилаються заявки постачальникам зі встановленими 

об’ємами і термінами надходжень. Їх статус та розташування відслідковуються 

в режимі реального часу, з можливістю оперативного коригування виробничого 

плану в разі перебоїв.  

Використання бездротових технологій зв’язку надає можливість 

використання міток, приєднаних до загальної мережі, на готовій продукції, 

напівфабрикатах і сировині в логістиці та управлінні виробничим процесом. 

Згенеровані в процесі виробництва великі дані, як і невиробничі, будь то 

статистика замовлень, або ціни на енергію, задля вертикальної та 

горизонтальної інтеграції зберігатимуться у хмарах, стаючи предметною 

основою для прийняття рішень і визначення оптимальної операційної моделі 

штучним інтелектом. Використання доповненої та віртуальної реальності, 3D-



28 

 

 

сканерів на етапі моделювання нових зразків продукції дозволяють вивести на 

новий рівень якість і результативність процесу. Також при розробці нових 

продуктів доцільними стають автоматичні звіти щодо особливостей 

споживацьких вподобань. Так виглядатиме узагальнена система взаємодії 

технологічних компонентів і виробничий процес підприємства.  

У цілому, сприйняття четвертої промислової революції та її ефекту як 

суми ефектів технологій вірно лише за умови повної реалізації всіх її 

складових. Саме обчислювальна перевага штучного інтелекту над людським 

мозком дає можливість розкриття потенціалу сенсорів і великих даних, 

електронних міток і бездротової комунікації, та лише Інтернет речей робить 

можливим машинне управління та всебічну інтеграцію. Так, операційна 

ефективність досягається шляхом контролю й оптимізації виробничих процесів, 

виробничого плану, собівартості продукції, за рахунок безперервної обробки 

великих обсягів даних про надходження замовлень, залишків сировини на 

складах, технічного стану обладнання, термінів поставок сировини, 

відповідності технологічним нормам продукції та напівфабрикатів, що було б 

недосяжно в поточній моделі управління та стримувало б виробничий 

потенціал кожної окремої технології.  

Хоча в історичному контексті результатом вибуху продуктивності 

кожної промислової революції була адаптація виробничої моделі (у розумінні 

поєднання факторів виробництва – праці, землі, капіталу) та імплементація 

технічних рішень у виробничий процес, функції управління, контролю та 

планування залишалися прерогативою людини. Четверта промислова 

революція має головну відмінність, що полягає в делегуванні цих функцій 

штучному інтелекту.  

Це обумовлено стрімким зростанням продуктивності устаткування, 

потенціал якого стримується лише обмеженнями людського розуму та 

швидкості його операцій, як і самих алгоритмів прийняття рішень.  
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Однак центральна роль операційного управління робить можливим 

реалізацію переваг Індустрії 4.0 лише за умови її впровадження на всіх ланках 

технологічного процесу. Це ставить перед виробником необхідність пошуку 

нових постачальників, що відповідають новим критеріям і є технологічно 

сумісними, або треба розглядати можливість реалізації повного циклу 

виробництва в межах одного підприємства.  

Дана особливість створює передумови для подальшого укрупнення 

виробничих компаній і концентрації капіталу. Основною можливістю, що 

відкриває реалізація концепції Індустрії 4.0, задля чого вона і була розроблена, 

є підвищення конкурентоспроможності, охоплення та утримання цільових 

ринків збуту виробниками продукції та послуг. Одним із шляхів максимізації 

переваг є перехід до нової бізнес-моделі – «довгого хвоста», що була вперше 

запропонована Олександром. Остервальдером та Івом Піньє як «продаж багато 

чого помалу» [13, c. 73–81].  

Суттю даної моделі є реалізація великих обсягів товарів малими 

партіями, а її ефективність криється у фундаментальній різноманітності та 

неповторності персональних вподобань споживачів. Вона полягає в охопленні 

найбільш можливого їх кола за рахунок задоволення персональних потреб, що 

досягається шляхом кастомізації кінцевого продукту. Збереження потужності 

виробництва та забезпечення рентабельності підприємства досягається 

інтенсифікацією виробництва (3D-друк, роботизація) та операційної 

ефективності (штучний інтелект, хмари, вертикальна і горизонтальна 

інтеграція), а утримання зростаючих операційних витрат – усуненням людської 

праці із процесу обслуговування устаткування.  

Масове виробництво та його обмеження за кількістю найменувань 

продукції, що виробляється, разом із фундаментальною різноманітністю 

споживацьких вподобань обумовлює доцільність штучного обмежування 

потенційного кола споживачів ще на етапах сегментування та вибору цільових 

сегментів ринку, виявляючи спільні вподобання для великих споживчих груп 
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[14, с. 203–223]. Необхідність споживачам йти на певні компроміси щодо 

особливостей своїх потреб та уподобань обмежує номінальну кількість 

споживачів. Модель довгого хвоста знімає це обмеження, розповсюджуючи їх 

коло в значно ширших межах, а сучасні технічні досягнення роблять це 

можливим і економічно обґрунтованим.  

Прикладом успішної реалізації такої бізнес-моделі є компанія LEGO, яка 

ще у 2005 р. у пошуку нових можливостей розвитку створила проект «LEGO 

Factory», що дозволяв клієнтам самостійно створювати дизайн, комплектацію 

наборів конструктору та навіть оформлення коробки. Це реалізовувалось 

завдяки клієнтській програмі «LEGO Digital Designer», в якій клієнт і розробляв 

індивідуальний продукт, виходячи із ролі пасивного споживача, долучаючись 

до дизайнерського проекту [13, c. 78].  

Ще одним важливим макроекономічним наслідком широкого 

впровадження цієї концепції є зменшення рівня монополізації ринків, коли 

виробники не зосереджуються на певному сегменті, а конкуру-ють за кожного 

споживача. При цьому з позиції ціни конкуренція відбувається за рахунок 

ефективності архітектур моделей управління, а з позицій характеристик товарів 

у пошуку ключових для споживача опцій і можливостей їх кастомізації. 

Очевидно, що впровадження Індустрії 4.0 несе в собі не тільки можливість 

економії за рахунок оптимізації виробничого процесу, але й суттєве скорочення 

складських і логістичних витрат як наслідок моделі «довгого хвоста». 

Підвищення якості готової продукції, зменшення втрат від браку, зменшення 

кількості позапланових зупинок, поламок і втрат виробничого часу матимуть 

великий вплив на зменшення собівартості кінцевої продукції.  

У цьому сенсі перебудова світових взаємозв’язків і системи 

міжнародного розділення праці створить безпрецедентні умови для виходу 

інноваційних виробництв на нові ринки, надасть можливості для зростання і 

розвитку.   
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Втім, четверта промислова революція у формі Індустрії 4.0 несе в собі й 

низку ризиків, що поділяються на дві категорії: 

м, або входженням до концепції; 

 

Перша категорія походить із широкого загалу своєчасних і комплексних 

умов, необхідних для повної та всебічної реалізації концепції. Вона включає в 

себе ризики, пов’язані із успішним запуском реалізації концепції Індустрія 4.0 

та наслідків невдачі або відмови від її реалізації, що виходять із передумови 

набуття нею поширення у світі.  

Ризики входження в концепцію походять із необхідності існування 

надійної технологічної інфраструктури, наявності кваліфікованих кадрів для 

проектування і розробки нових виробничих систем, систем безпеки, механізмів 

взаємодії економічних суб’єктів та наявності фахівців, що компетентні втілити 

концепцію на підприємствах.  

На зміст даної групи ризиків вказує дослідження [16], де окремо 

виділені дві необхідні умови реалізації Індустрії 4.0, а саме: модернізації 

технологічної інфраструктури та реформування системи освіти на всіх її рівнях 

задля забезпечення економіки кваліфікованими кадрами. Разом з тим джерелом 

ризику стане і новий рівень потреб у інвестиціях та співпраці, виражених у 

потребі значного рівня фінансування в довгостроковій перспективі та потребі в 

нових точках консолідації зусиль бізнесу, науки та держави задля реалізації 

супутніх технологічних рішень. Інакше кажучи, впровадження або запуск 

концепції Індустрія 4.0 вимагає певної низки умов, без реалізації яких це стає 

неможливим.  

У табл. 1.3  представлені ключові ризики входження до концепції 
Індустрія 4.0.  
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Таблиця 1.3 

Основні ризики входження до концепції Індустрія 4.0 

Ризик Характер прояву 

Кадровий 

 

Ризик, що походить від спроможності системи відповідати сучасним 

потребам, а саме – у можливості вчасно надати ринку праці фахівців 

необхідних компетенцій та в необхідній кількості 

Технологічний 

 

Ризик, що криється в можливості створення діючої технологічної 

інфраструктури, яка б задовольняла потреби безпеки, пропускної 

здатності, обчислювальної можливості, враховувала попит і його 

зростання на її використання, відповідала міжнародним стандартам, 

будучи потенційно поєднуваною, та була б доступною для використання 

в контексті вартості 

Інвестиційний 

 

Витікає із необхідності довгострокового та значного за обсягом 

фінансування проектів і полягає в доступності джерел фінансування, 

вартості інвестицій, рівні інвестиційних ризиків, рентабельності 

інвестиційних проектів 

Ризик 

законодавчої 

відповідності 

та державного 

регулювання 

Проявляється у відповідності державної політики та законодавства новим 

формам економічних відносин, міжнародної інтеграції та співпраці, рівні 

захищеності приватної та інтелектуальної власності, протидії новим 

формам злочинів 

Ризик взаємодії Полягає в наявності та достатності ступеня інтеграції бізнесу, науки, 

інвесторів і держави у процес, існуванні платформ і взаємовигідних умов 

взаємодії 

 

Іншу сторону даної групи ризиків розкриває можливість невходження у 

процес реалізації концепції Індустрія 4.0, що може буди як результатом відмови 

від її імплементації, так і наслідком прояву одного або декількох ризиків, що 

розглянуті вище. Джерелом ризиків у даній ситуації є зміни, що відбудуться у 

виробничих процесах інших країн та компаній і спричинять перегляд формату 

партнерських відносин та появу нових конкурентних переваг на ринках, 

змінять моделі взаємодії зі споживачем та підвищать вимоги до якості, 
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різноманіття, властивостей і цін на продукцію, комплектуючі та 

напівфабрикати. Це, своєю чергою, може зробити складнодосяжним або 

неможливим підтримання партнерських відносин у певних існуючих 

технологічних ланцюгах, задоволення нових вимог споживачів та втримання 

позицій на ринку.  

У цих умовах існує об’єктивна ймовірність релокації виробничих 

потужностей іноземних компаній як наслідку втрати зацікавленості в більш 

дешевій робочій силі та збільшення підприємницьких ризиків зі зростання 

капіталоємності та зменшення ліквідності виробництв [17]. Це призведе до 

відтоку капіталу з окремих країн, втрати їх інвестиційної привабливості, 

падіння обсягів виробництва і збуту.  

Іншим очікуваним результатом буде трансформація споживацьких 

вподобань у результаті пропозиції індивідуалізованих товарів. Окремого тиску 

можуть зазнати виробники сектора нішових товарів, в якому сконцентровані 

переважно малі та середні підприємства, які будуть витіснені великими 

компаніями, при опануванні ними можливостей пропонувати аналогічні 

специфікованим виробництвам товари. З точки зору попиту це спричинить 

фактичну трансформацію моделі формування споживчої цінності, змінивши 

сприйняття й оцінку вартості продукції, яка сприймалася споживачем як 

ексклюзивна та індивідуальна [18, c. 40], створивши тиск і на сегмент 

виробництва розкоші. Це потребуватиме теоретичного переосмислення процесу 

формування споживацької цінності та формування ціни товарів і створить 

простір можливостей для розширення великих компаній та монополізації 

ринків. Значний вплив дана трансформація матиме і на поточну модель 

організації виробництва, концепцію розробки і реалізацію товарів, моделі 

конкурування.  

Скорочення обсягів виробництва внаслідок втрати ринків збуту 

призведе до вивільнення робочої сили та зростання безробіття в країні. Це 

створить додатковий тиск на соціальну складову бюджету, зменшить рівень 



34 

 

 

достатку громадян, а падіння прибутку звузить інвестиційні ресурси, ще більше 

унеможливлюючи реалізацію концепції Індустрія 4.0 або інших альтернатив, 

тим самим прискорюючи стагнацію виробництва. 

У табл. 1.4  наведено головні ризики даної групи. 

Таблиця 1.4 

 

Основні ризики невходження до концепції Індустрія 4.0 

 

Ризик Характер прояву 

Втрата ринків 

збуту 

 

Полягає у втраті можливості задовольняти споживацькі 

вподобання на тлі зміни моделі взаємодії зі споживачем у 

конкурентній боротьбі з більш інноваційними компаніями, 

що пропонують більш якісну, дешеву та індивідуалізовану 

продукцію 

Втрата ділових 

зв’язків 

 

Потреба нового ступеня інтеграції на всіх етапах 

технологічного ланцюга задля ефективності процесу 

виробництва та нові вимоги до характеристик складових 

і напівфабрикатів зроблять неможливою подальшу 

співпрацю для інноваційних компаній, а також можуть 

призвести до втрати рентабельності постачальником 

 

Відтік капіталу 

 

Зникнення доцільності розташування виробництв 

транснаціональних компаній у країнах з більш дешевою 

робочою силою при зростанні капіталоємності 

виробництва і збільшенні його чутливості до 

підприємницьких ризиків 

 

Зростання 

безробіття 

Внаслідок втрати ринків збуту, падіння обсягів 

виробництва та відтоку виробничого капіталу слід 

очікувати вивільнення незадіяної робочої сили 
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Продовження табл. 1.4 

Реалізації 

концепції 

 

Результатом скорочення обсягів виробництва буде 

зменшення прибутку підприємств, підвищення ризиків 

прибутковості їх діяльності та, як наслідок, втрата 

можливості залучення внутрішніх джерел фінансування 

інноваційної діяльності та привабливості для інвестора 

 

Друга категорія ризиків передбачає умову, що процес реалізації та 

впровадження концепції Індустрія 4.0 розпочався і пов’язаний із появою нових   

елементів виробничого процесу, нових видів взаємодій у виробництві, з 

постачальниками та споживачами та зміною в існуючих виробничих і ділових 

процесах. Всеохоплююче поширення роботизованих систем створює низку 

загроз, що криються як у нових формах взаємодії між людиною і машиною, що 

може стати причиною збільшення травматизму, так і у вразливості 

автоматизованих систем до втручання ззовні, ставлячи під загрозу виробничий 

процес, його безпеку і якість кінцевого результату. Так, виробничі роботи, 

системи комунікації між ними як-от виробничий Інтернет речей, різноманітні 

сенсори і датчики, хмарні бази даних та інші складові кіберфізичних систем 

потенційно вразливі до дій зловмисників, а безпосередньо виробничий процес, 

як цілісна система, чутливий до роботи кожної його складової. Іншим 

джерелом ризику стає цифрова складова нової виробничої системи. Дотепер 

об’єкти цифрових загроз на виробництвах обмежувалися цілісністю та 

захищеністю даних, роботоспроможністю процесів, переважно супутніх 

виробничим. Впровадження Індустрії 4.0 розширює об’єкти ризику на всі 

виробничі та невиробничі процеси, роблячи саму операційну діяльність більш 

вразливою. 

Делегування функцій операційного керування штучному інтелекту 

також провокує низку ризиків, цілком залежних від функціювання 

операційного забезпечення. Так. від ритмічності та послідовності виробничих 
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процесів,   обґрунтованості   прийнятих рішень,    якості обробки вхідних 

даних, коректності роботи усіх вузлів та елементів виробничої системи 

залежить кінцевий економічний результат діяльності підприємства.  

Неефективність управління може призвести до перевиробництва [17], у 

той час як вихід із ладу сенсорів або датчиків, разом із порушенням 

технологічного    процесу,  може стати причиною виробництва великої 

кількості   браку або призвести до поламки обладнання та значних збитків. 

Також джерелом ризику є поширеність практики непоміркованого 

використання  новітніх технологій задля автоматизації та диджиталізації 

процесів, без урахування   їх   впливу  на додану вартість або вирішення таким 

чином певних перепон для збільшення ефективності [17].  

Це пов’язано із розумінням бізнеспроцесів підприємства, коректною 

ідентифікацією їх «вузьких місць» і  об’єктивною оцінкою можливостей   їх   

усунення   шляхом залучення нових технологій, результатом непоміркованості 

в чому буде неефективність інвестиційних рішень. 

Незважаючи  на  оптимістичні  очікування  збільшення  робочих     

місць, появу нових спеціальностей і структурних змін у виробничих і 

допоміжних       професіях,   не слід     ігнорувати  загрозу  часткового 

заміщення або навіть повного зникнення ряду професій.  

Так, вірогідність повної     автоматизації  складає для таких професій, як 

водій, – 98%, бухгалтери та економісти – 43–94%,   вантажники – 72% [20].     

Це може спричинити певні диспропорції   на ринку праці,   створивши   дефіцит  

одних професій   і  незатребуваність інших з перспективою зростання рівня 

безробіття. 

Загалом   ключові   ризики   даної   категорії   представлено   в   табл. 1.5. 
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Таблиця 1.5 

Основні ризики реалізації концепції Індустрія 4.0 

Ризик Характер прояву 

Кібернетичний 

 

Порушення цілісності, працездатності або несправності роботи 

електронних складових виробничої системи, елементів та ліній системи 

комунікації та зв’язку виробничих вузлів, серверів та центрів обробки 

інформації 

Цифровий 

 

Порушення цілісності, захищеності та достовірності інформації, що 

генерується в процесі господарської діяльності, втрата даних щодо 

статистики роботи підприємства, технології виробництва, даних 

клієнтської бази та бази постачальників та партнерів 

Операційний 

 

Збої в роботі підприємства, послідовності технологічних процесів, 

контролю якості, ефективності виробничого і допоміжних процесів, 

діагностиці стану обладнання, недоліки у взаємодії із клієнтами та 

постачальниками та втрата рентабельності кінцевої продукції 

Проектування Неефективність впровадження елементів концепції Індустрія 4.0 

внаслідок хибності висновків на етапі аналізу та формалізації виробничих 

процесів 

Безпечності 

роботи 

персоналу 

Травми та нещасні випадки на виробництві, що спровоковані взаємодією 

людини та кіберфізичної системи, які сталися як за вини робітника, так і 

внаслідок виходу із ладу або порушення в алгоритмі роботи устаткування 

Кадрової 

диспропорції 

Одночасне збільшення дефіциту кадрів певних спеціальностей зі 

збільшенням рівня безробіття та вивільненням робочої сили в 

автоматизованих видах праці 

 

Окремої уваги потребує ризик втрати ділових зв’язків, причини якого 

наочні та очевидні. 

Окрім зростання вимог до параметрів продукції, цілком імовірною 

перепоною може стати принципова несумісність двох моделей виробництва – 

поточного і кастомізованого. Орієнтованість поточного виробництва на великі 

обсяги однотипних товарів обумовили як конфігурацію устаткування, так і  

особливості організації виробничого процесу й умови забезпечення його 
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рентабельності. Зміна формату запитів на велику кількість невеликих серій 

різних за параметрами продуктів може призвести до втрати рентабельності 

виробництва замовлення. Передумовою цього є суттєва частка постійних 

витрат виробничого підприємства, що робить його чутливим до обсягів 

виробництва, а також технологічні особливості поточного виробництва.  

 

Висновки до розділу 1 

Четверта промислова революція (англ. The Fourth Industrial Revolution, 

також англ. Industry 4.0, нім. Industrie 4.0, укр. Промисловість 4.0) — поняття, 

що означає розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обмін даних і 

виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з якнайменшим або 

взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес. 

Четверта промислова революція розпочалась із активним ростом 

інформаційних технологій та пов’язана із інформатизацією та роботизацією 

усіх сфер науки та техніки. Революційні зміни поступово охоплюють усі країни 

та сфери діяльності. 

Зміни, які вже почались, стосуються: 

 змін функцій держави; 

 створення нового соціуму; 

 змін ролі та функціонування грошових систем; 

 цифрової трансформації діяльності; 

 впровадження SMART (розумного виробництва); 

 розвиток альтернативної енергетики і збереження екології; 

 освоєння космічних технологій; 

 розвиток роботів та біотехнологій; 



39 

 

 

 використання хмарних технологій; 

 ріст Шерінгової економіки. 

Четверта промислова революція, втілена в концепції Індустрія 4.0, 

відкриває перед підприємствами і національними економіками нові горизонти 

та створює передумови для якісних змін у світових економічних відносинах.  

Втім, окрім можливостей стрімкого зростання, перерозподілу існуючих 

ринків та створення  нових, ці зміни несуть у собі низку вагомих ризиків, які 

будуть супроводжувати економічних суб’єктів упродовж усього періоду змін та 

після його закінчення незалежно від обраної стратегії розвитку, прийнятих 

рішень та зовнішніх обставин.  

Основні ризики четвертої промислової революції підрозділяються на три 

основні групи: входження до концепції Індустрія 4.0, ризики невходження до 

неї та ризики реалізації зазначеної концепції.  

Їх існування загострює необхідність зважених і своєчасних рішень на 

рівні держав, бізнесу та науки, які б ураховували не тільки позитивний вплив 

нових технологій та технологічних концепцій, але й попереджали ймовірні 

негативні наслідки як упровадження концепції Індустрія 4.0, так і відмови від 

неї, що втілюються в конкретних ризиках і несуть у собі потенційні втрати та 

загрози. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 

 

2.1 Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі 
реалізації концепції 

У сучасних умовах розвитку світового господарства одним із 

найактуальніших і найважливіших чинників забезпечення економічного 

зростання є цифрова економіка. На нашу думку, саме цифровізація економіки 

виступає першочерговим напрямом інноваційного розвитку економічних 

систем та інструментом створення довгострокових конкурентних переваг. 

Проте процеси цифровізації здебільшого оминають економіку України, що, 

відповідно, унеможливлює всеохоплююче отримання додаткових конкурентних 

переваг. Як наслідок, виробництво й експорт високотехнологічних товарів 

скорочуються, відповідні сектори економіки втрачають свої позиції, процеси 

digital-трансформації вітчизняних підприємств гальмуються.  

Варто зазначити, що розвинуті країни розвитку цифрової економіки 

приділяють значну увагу. Певним дороговказом для країн ЄС при розбудові 

цифрової економіки є Цифровий порядок (2010), який визначає заходи по 

досягненню конкретних цілей до 2020 року. Важливою складовою Цифрового 

порядку ЄС є створення Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). 

Ініціативами ЄС щодо розвитку «цифрової» економіки є «Індустріальна 

політика для ери глобалізації – 2020» (Industrial Policy for Globalisation Era); 

«Цифровий порядок денний Європи» (Europe Digital Agenda) та Стратегія 

«Підприємницька діяльність – 2020» (The Entrepreneurship, 2020) [4]. 

Наприклад, Європейська комісія виділяє п’ять вимірів програми цифрового 

підприємництва: а) цифрові знання та ринок ІКТ; б) цифрове бізнес-

середовище; в) доступ до фінансів для бізнесу; г) цифрові навички працюючих 

та електронне лідерство; д) створення підтримуючої підприємницької культури. 

Україна ж має тільки проект «Цифрова адженда України – 2020», де 
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передбачено стратегічне завдання − усунути технологічний розрив між 

Україною та розвинутими країнами [6]. 

Про особливу увагу до проблем цифровізації економік провідних держав 

світу свідчить продемонстрована в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Зміна частки цифрової економіки у структурі ВВП країн G-20, % 

Країна 

 

    

2010 

 

     

2016 

 

      

+/- 

 

       

2016 

        

до 2010 

Великобританія  8,3 12,4 4,1 1,49 

Південна Корея  7,3 8 0,7 1,10 

Китай  5,5 6,9 1,4 1,25 

Євросоюз  3,8 5,7 1,9 1,50 

Індія  4,1 5,6 1,5 1,37 

Японія  4,7 5,6 0,9 1,19 

США 4,7 5,4 0,7 1,15 

Мексика  2,5 4,2 1,7 1,68 

Німеччина  3 4 1 1,33 

Саудівська Аравія  2,2 3,8 1,6 1,73 

Австралія  3,3 3,7 0,4 1,12 

Канада  3 3,6 0,6 1,20 

Італія  2,1 3,5 1,4 1,67 

Франція  2,9 3,4 0,5 1,17 

Аргентина  2 3,3 1,3 1,65 

Росія  1,9 2,8 0,9 1,47 

ПАР 1,9 2,5 0,6 1,32 

Бразилія  2,2 2,4 0,2 1,09 

Туреччина  1,7 2,3 0,6 1,35 

Індонезія  1,3 1,5 0,2 1,15 

Середнє 3,42 4,53 1,11 1,32 

Середнє (розвинені країни) 4,31 5,53 1,22 1,28 

Середнє (країни, що розвиваються)  2,53 3,53 1 1,40 

 

Динаміка змін частки цифрової економіки у країнах, які входять до 

групи G-20 (двадцяти найбільших економік світу). Так, за 2016 рік порівняно з 
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2010 роком спостерігається збільшення частки цифрової економіки у всіх 

країнах групи G-20. Проте слід зазначити нерівномірність цифровізації цих 

економік, про що свідчить різний її обсяг – від 1,5 % до 12,4 %, а збільшення за 

останні 6 років коливається від 1,09 до 1,72 разів [7]. 

Велику частку в цифровій економіці займає електронна комерція. За 

2017 рік кількість активних зареєстрова них облікових записів лише в 

електронній системі PayPal склало 229 млн осіб, а у 2018 році за 3-й квартал 

кількість збільшилась до 254 млн осіб. Кількість споживачів, що купують через 

Інтернет, постійно зростає.  

Очікується, що до 2021 року обсяг світових інтернет-продажів 

електронної комерції у всьому світі сягне суми 4878 млрд $ USA (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка розвитку електронної комерції у світовій економіці 
Показник, що характеризує розвиток 

електронної комерції у світі 

2017 2019 2020 

Роздрібна торгівля у сфері електронної комерції у 

світовій економіці(млрд $ USA) 

2304 3453 4878 

Кількість «цифрових» покупців у всьому світі (млрд $ 

USA) 

1,66 1,92 2,14 

Кількість «цифрових» покупців у всьому світі (%) 60,2 63 65,2 

 

За твердженням О. Гудзя, 90 % нецифрових підприємств зіткнулися зі 

зростанням конкуренції із цифровими, фактично 87 % підприємств включають 

digital-трансформацію в стратегію розвитку, 40% підприємств-лідерів протягом 

5 років будуть витіснені, якщо не піддадуться цифровій трансформації та не 

переорієнтують свої управлінські моделі на нові цінності та орієнтири [2]. 

Схожої думки й дотримуються автори праці [9], які охарактеризували основні 

цифрові технології та продукти (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Цифрові технології та продукти як інноваційні тренди сучасного 
соціально-економічного середовища 

Цифрові технології Цифрові продукти та послуги 

BioTech – використання живих 
організмів і біологічних процесів у 
виробництві, сільському господарстві та 
медицині із застосуванням високих 
технологій 

BlockChain – вибудований за 
певними правилами безперервний 
послідовний ланцюжок блоків, що містять 
інформацію; блокчейн розглядається як 
спосіб зберігання і узгодження бази даних, 
копія якої є у кожного учасника 

NanoTech – високотехнологічні 
центри, підприємства, що займаються 
розробкою та тестуванням 
мікроелектронної продукції, а саме 
напівпровідних пластин, кремнієвих 
кристалів, інтегральних мікросхем з 
високими стандартами контролю якості 

Digital marketing – інструменти 
просування за допомогою цифрових 
каналів: радіо, телебачення, зовнішня 
реклама; використовує комплексні методи 
online-стратегії, розробки сайтів і мо-

більних додатків, креативу і копірайтингу, 
контекстної реклами, SMM, ін. 
інтерактивних продуктів 

RetailTech – це технології, які 
розроблені startup для застосовування у 
сфері торгівлі: 3D-сканування тіла, 
відстеження споживачів асистентами з 
підтримкою AI, які допомагають 
роздрібним торговцям і споживачам 

CRM&BPM– готові процеси для 
управління всіма типами угод; 
CRMоб’єднує можливості системи 
управління взаємовідносинами з клієнтами 
(CRM) та системи управління бізнес-

процесами (BPM) 
FinTech – технологічні проекти у 

сфері фінансових сервісів: софт і 
послуги фінансових сервісів на ринку 
B2B; інструменти, що забезпечують 
створення конкурентних переваг поста-

чальників фінансових послуг на ринку 
B2С 

Grid-технології – орієнтовані на 
підприємства, які спільно використовують 
глобальні ресурси, бази даних, програмне 
забезпечення та надають колективний 
розподілений режим доступу до ресурсів і 
до зв’язаних з ними послуг у рамках 
глобально розподілених організацій  

LegalTech – цифрові технології в 
інформаційно-технологічному 
обслуговуванні юридичної діяльності  

Digital-страхування – digital-

стратегія у страхуванні: трансформація 
всього бізнесу в напрямі роботи з 
електронним полісом, Інтернет-продажі 

InsurTech – це впровадження 
інноваційних рішень, покликаних 
максимізувати ефективність 
використання нових технологій на 
страховому ринку 

ePrescription – електронний рецепт 
(eTransfer – конфіденційна передача 
електронного рецепта до аптеки; eCapture 

– формування електронного рецепта 
лікарем; eDispensation – передача даних з 
аптеки до медичного закладу) 

GovTech – IT-продукти, рішення, 
розробки, сервіси, що допомагають 
вирішити проблеми держсектора  

TeleHealth – «цифрові» технології 
для надання дистанційних медичних 
послуг і підтримки роботи лікарів  

 

Аналізуючи хронологічні рамки цифрової революції на періодизацію 

промислових революцій, В. Ляшенко та О. Вишневський роблять висновок, що 
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цифрова революція є інструментом переходу від третьої промислової революції 

до четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) і її вплив є тотальним і 

безпосередньо відображується на створенні ВВП в усіх без виключення 

секторах провідних економік світу [7]. 

Так, за оцінками Глобального інституту McKinsey, у Китаї до 2025 року 

за рахунок інтернет-технологій може відбутися до 22 % збільшення ВВП. У 

США за цей же період очікуваний приріст вартості, що створюється цифровими 

технологіями, може скласти 1,6–2,2 трлн дол. США [11]. Згідно з різними 

дослідженнями лише для економіки Німеччини в найближчі 5 років потенціал 

створення цінності Індустрії 4.0 оцінюється в 100–150 млрд євро [12]. 

Проте лише деякі підприємства відносяться з розумінням до Індустрії 

4.0 та переймаються розробкою відповідної стратегії реалізації. 

Реалізація в Україні концепції «Індустрія 4.0» без повноцінної digital-

трансформації інфраструктури практично неможлива, оскільки за відсутності 

економічних умов і стимулів швидка й ефективна «цифровізація» 

промисловості та виробництв є майже нездійсненною. Роль цифрових 

технологій у трансформації неможливо переоцінити: тільки постійна 

модернізація та автоматизація процесів дозволяють зменшити вплив людського 

фактора та підвищити ефективність. Важливу роль у стимулюванні цих 

процесів посідає як державна промислова політика, орієнтована на 

впровадження цифрових технологій, так і усвідомлення важливості та 

невідворотності процесів digital-трансформації самими підприємствами. Отже, 

інтеграція «цифрових» технологій у виробничі процеси, або «цифровізація» 

промислового виробництва, має стати пріоритетом флагманських промислових 

підприємств, до яких ми відносимо і групу компаній ПРАТ «Миронівський 

хлібопродукт» (МХП). 

ПРАТ МХП, надаючи стратегічного значення інноваціям, ініціював 

співпрацю з Radar Tech та створив MHP accelerator, конкурсну програму від 

Radar Tech, Agrohub та МХП, орієнтовану на пошук, акселерацію та інтеграцію 

інноваційних технологій і розробок у сфері агробізнесу. Створення 
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агроакселератора здійснювалось з визначенням пріоритетних напрямків для 

пошуку стартапів і продуктів, серед яких: агробіотехнології, діджиталізація, 

інновації в автоматизації промислового виробництва та процесів, торговельні 

майданчики, енергоефективність, «зелена» енергетика й управління відходами, 

інновації в корпоративному управлінні, інновації кінцевої продукції, інші 

напрями. При цьому експерти оцінили рівень важливості інновацій для 

корпорації МХП таким чином (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Матриця важливості інновацій для корпорації МХП 

 

Виробничі процеси 
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Агробіотехнології 2 5 2 4 2 5 2 2 2 

Діджиталізація  3 5 3 3 3 4 5 5 5 

Інновації в автоматизації 
промислового виробництва  

3 5 3 3 3 5 4 5 4 

Торговельні майданчики  2 2 2 2 2 2 2 4 5 

Енергоефективність, «Зелена» 
енергетика та управління 
відходами  

2 4 4 4 3 5 3 2 2 

Інновації в корпоративному 
управлінні 

5 2 2 2 2 2 2 4 4 

Інновації кінцевої продукції 2 2 3 2 2 3 3 5 4 

5 – високий ступінь важливості; 4 – середній ступінь важливості; 3 – 

низький ступінь важливості; 2 – відсутній ступінь важливості 

Задовольняючи потребу інновацій у сфері digital-трансформації, МХП 

ставить за мету створення аналітичної платформи, що реалізує функції 

планування та операційного реагування; спирається на комплекс із сенсорів 

IoT, ПЗ для підтримки прийняття рішень, BIG DATA аналітику, NIR технології, 

дронів, картографіювання тощо. Так, така аналітична платформа має містити 

[13]: 



46 

 

 

digital-трансформацію земельного банку (GIS) – записи щодо фізичних 

розмірів, структури ґрунту, юридичного статусу, попередніх культур; історія 

обробки, метеорологічні спостереження та ін. Створення логів обробки та 

накопичення статистичної інформації; 

digital-трансформацію прогнозування та планування (AI) – 

автоматизований збір показників (25+). Допомога в плануванні як на рівні 

холдингу, так і операційного планування для агрономів на місцях; 

digital-трансформацію моніторингу та швидкого реагування на шкідливі 

чинники – автоматичне прогнозування залежно від умов та сезонності, 

повідомлення (alerts) для швидкісної інтервенції; 

digital-трансформацію метеорологічних спостережень – прогнозування 

погоди з використанням інформації з метеостанцій та польових датчиків; 

digital-трансформацію тваринництва – збір, збереження, обробка та 

аналіз інформації для тваринництва (партії товарів, калібрація, облік, 

управління запасами тощо). 

Суттєві можливості по задоволенню інноваційних потреб підприємств у 

сфері  digital-трансформації мають стартапи, оскільки завдяки своїй 

інноваційності досить швидко можуть реагувати на потреби ринку. Так, для 

прикладу, МХП розглядає такі стартапи у сфері digital-трансформації 

агропромислового виробництва та логістики (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Приклади стартапів у сфері діджиталізації агропромислового виробництва 

Стартап Особливості 
 

Agrivi, 

Велика 
Британія  

Програмне забезпечення для управління фермою. Дозволяє проводити збір і 
управління даними, а також має інструменти планування, контролю та 
аналізу всіх процесів діяльності на фермі. Також Agrivi допомагає з 
виявленням проблемних етапів виробництва 

Gamaya, 

Швейцарія 
Продукт, який підвищує ефективність і сталість фермерських господарств, 
пропонуючи привабливі рішення з агрономії, у поєднанні з 
гіперспектральним зображенням і штучним інтелектом. Компанія має власну 
запатентовану ультракомпактну гіперспектральну камеру, яку використовує 
разом з дронами. Додатково дозволяє виявляти хвороби та аномалії 
сільськогосподарських культур 
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Продовження табл.2.5 

Climate Field 

View, США 
Комплексне програмне забезпечення для управління фермерськими 
ділянками. Особливістю є моніторинг і прогнозування погодних умов. 
Додаткові функції включають можливість моніторингу кількості азоту в 
ґрунті,  

 

Отже, реалізація запропонованих напрямів digital-трансформації МХП 

забезпечить можливості для обліку, прогнозування та операційного управління 

агропромисловим виробництвом в розрізі реалізації концепції «Індустрія 4.0». 

Таким чином, згідно з проведеним дослідженням тенденцій розвитку 

цифрової економіки можна зробити висновок про необхідність цифрової 

трансформації діяльності підприємств у розрізі реалізації концепції «Індустрія 

4.0». Такий сценарій передбачає визначення основних інструментів digital-

трансформації діяльності підприємства з метою реалізації стратегії розвитку 

цифрової економіки, цифровізації всіх сфер діяльності, що сприяло б соціально-

економічному зростанню країни та підвищенню її конкурентоспроможності у 

довгостроковій перспективі. 

 

2.2  Індустрія 4.0, її вплив на Україну та країни світу 

 

Наш час можна охарактеризувати як Четверту промислову революцію, 

або, як її ще називають, Індустрію 4.0. У сучасних умовах концепція Індустрії 

4.0 набула широкого поширення у світі. Перехід до концепції Індустрії 4.0 

свідчить, що в майбутньому такі бізнес-процеси, як постачання сировини та 

матеріалів, розроблення і доведення товарів до споживачів та їх 

обслуговування, будуть здійснюватися через Інтернет, тому особливої 

актуальності набуває питання дослідження особливостей переходу країн світу 

доІндустрії 4.0. 

Підґрунтя Індустрії 4.0 становили три попередні промислові революції. 

В основі Першої було використання води та пару для механізації виробництва, 

а також упровадження верстатів та нових технологічних процесів у хімічній та 
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залізорудній промисловості. Результатом Другої промислової революції стала 

глобалізація, спричинена винайденням електричної енергії, що спричинило 

зростання масового виробництва і створило основу для вільного руху людей та 

ідей завдяки розширенню комунальних, телеграфних та залізничних мереж. 

Третя промислова революція, яку також називають Цифровою революцією, 

характеризується впровадженням нових цифрових технологій, включаючи 

персональні комп’ютери, мобільні телефони та Інтернет [2; 3, с. 3]. 

Як свідчать учені, основою Четвертої промислової революції є 

доступність усієї релевантної інформації в режимі реального часу, що може 

бути забезпечено за рахунок поєднання всіх складників ланцюга вартості; 

Індустрія 4.0 формується на основі кіберфізичних систем виробництва, 

поєднання реальних і віртуальних світів [3, с. 3]. 

Загалом поняття «Індустрія 4.0» можна охарактеризувати як «новий 

рівень організації та контролю над ланцюгом життєвого циклу товарів, 

орієнтований на задоволення індивідуальних потреб споживачів… Цей цикл 

починається з ідеї товару, охоплює розміщення замовлення, розроблення 

товару та його комерційне виробництво, а також постачання товару кінцевим 

споживачам і завершується утилізацією» [2, с. 16]. 

Індустрія 4.0 є моделлю, на основі якої світові компанії забезпечують 

вертикальну інтеграцію «розумних» машин, продуктів і виробничих ресурсів у 

гнучкі виробничі системи та їх горизонтальну інтеграцію в міжгалузеві мережі 

цінностей [4]. 

Щоб краще зрозуміти сутність поняття «Індустрія 4.0», звернемося 

також до думок експертів. Зокрема, якщо розглядати результати опитування в 

межах проекту Industrie 4.0 in aGlobal Context: Strategies for Cooperating with 

International Partners, яке було проведено за кошти Федерального міністерства 

економіки і технології Німеччини (BMWi) (у ході дослідження було опитано 

150 експертів із шести країн світу: Німеччини, Китаю, Японії, Південної Кореї, 

Великобританії та США) (рис. 2.1), то можна зазначити, що більшість експертів 
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сходиться на думці, що Індустрія 4.0 – це, у першу чергу, розроблення мереж та 

цифрові технології.  

 

 

Рис. 2.1. Підходи до розуміння Індустрії 4.0 за результатами опитування 

експертів [1, с. 19] 

 

Крім того,  експерти включають  до цього поняття також смарт-товари, 

оптимізацію виробництва, автоматизацію та нові бізнес-моделі.  

Загалом  питання розуміння поняття «Індустрія 4.0»  залишається 

недостатньо  проробленим, оскільки в розрізі різних країн вона  має  

особливості та специфічні форми прояву, що й потребує подальшого розгляду.  

Індустрія  4.0  у  сучасних  умовах  дає  змогу збирати та  аналізувати  

дані швидше та ефективніше,  забезпечуючи при цьому виробництво  якісніших 

товарів за нижчих витрат. Це, своєю чергою, дає змогу  підвищити  

продуктивність виробництва, сприяє зростанню промисловості  та  змінює 

профіль  робочої  сили,   внаслідок   чого  посилюється  

конкурентоспроможність підприємств  та  країн [4].  

Розроблення мереж та цифрові 
технології 26% 

Смарт-товари 20% 

Оптимізація виробництва 20% 

Автоматизація 18% 

Нові бізнес-моделі 16% 
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Можна виділити три основні драйвери, що свідчать про доцільність 

переходу до Індустрії 4.0 [2, с. 7]: 

1. Можливість  інтегрувати  та  краще  керувати  горизонтальними та 

вертикальними  ланцюгами  вартості. 

2. Цифрові технології та взаємозв'язок товарів та послуг (Інтернет 

речей/послуг). 

3. Нові  цифрові  бізнес-моделі,  що пропонують  значну  додану 

цінність для споживачів на основі індивідуальних рішень. 

Як показує світовий досвід, Індустрія 4.0 стимулює розвиток нових 

технологій виробництва, що значно впливають на глобальні виробничі системи 

(рис. 2.2). 

                            

 

                    

    

                                                                                                      

                

        

 

Рис. 2.2. Нові технології Четвертої промислової революції [5, с. 1] 

 

Розглянемо   детальніше   виплив Четвертої промислової революції на 

окремі країни світу, можливості та загрози, які вона спричиняє. 

Використаємо   результати   досліджень,   що   періодично проводяться 

як для конкретних окремих країн, так і для груп країн із метою визначення їх 

готовності до Індустрії 4.0. 
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Так, наприклад,   Світовим економічним  форумом було складено   звіт 

Readiness   for   the   Future  of Production Report 2018, метою  якого було 

визначення  поточного  рівня  готовності  країн  до  потенційних  можливостей  

та викликів,   які  виникають  під  впливом  змін  у зовнішньому  середовищі,           

що спричиняється у тому числі переходом до Індустрії 4.0.  

У  ході  дослідження   країни  було оцінено за 59 показниками, 

згрупованими   за   двома   компонентами:   структурою виробництва та 

драйверами   виробництва (рис. 2.3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Складники компонент оцінювання країн [5, с. 6–7] 
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У результаті всі країни за досліджуваними компонентами було розділено 

на чотири групи: провідні країни; країни «спадщини»; країни з високим 

потенціалом та країни, що зароджуються [5].  

Найбільш підготовленими до Четвертої промислової революції 

виявилися «провідні країни», тобто країни, які мають сильний поточний стан 

структури виробництва та є підготовленими до майбутнього. Іншими словами, 

лише 25 країн світу готові вступити до Індустрії 4.0 та використати всі її 

переваги. Це Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Чеська Республіка, Данія, 

Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, 

Південна Корея, Малайзія,  Нідерланди, Польща, Сінгапур, Словенія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Великобританія та США [6]. 

Україна належить до країн, що зароджуються, тобто до країн, які мають 

слабкі поточні позиції щодо структури виробництва та у яких відсутній 

потенціал подальшого розвитку.  

Узагальнена таблиця з профілями деяких провідних країн та України 

подана нижче (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Рівень готовності країн до потенційних можливостей та викликів 

 Індустрії 4.0  
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Німеччина  9.4 7.6 7.2 7.5 7.3 8.2 7.8 7.5 

США  8.6 6.6 8.5 7.9 7.7 8.6 6.7 8.5 

Великобританія  8.6 4.7 8.0 7.5 8.3 8.2 7.4 7.1 

Китай  7.1 10.0 5.7 5.6 7.2 4.9 5.5 7.9 

Південна Корея  9.0 8.7 6.6 5.9 6.8 6.9 6.5 6.4 

Японія  10.0 7.5 6.6 6.0 6.2 7.8 6.7 7.8 

Україна  6.0 3.9 3.5 5.8 5.1 3.4 4.6 4.5 
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Таким чином, можна зробити висновок, що Україна значно відстає від 

провідних країн як за структурою виробництва, так і за драйверами. Україні 

передусім необхідно звернути увагу на поліпшення таких показників, як 

«масштаб», «технології та інновації», «інституційна структура».  

Крім того, у межах проекту Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for 

Cooperating with International Partners був здійснений аналіз таких країн, як 

Німеччина, Китай, Японія, Південна Корея, Велика Британія та США.  

Вибір саме цих країн є очевидним, адже саме вони нині є потенційними 

надавачами послуг/рішень в Індустрії 4.0, про що свідчать і результати, 

отримані в ході дослідження Всесвітнього економічного форуму [1].  

Розглянемо детальніше економічні можливості, які створює Індустрія 

4.0 для зазначених вище країн (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Економічні можливості Індустрії 4.0 для досліджуваних країн  

Отже, як видно з рис. 4, для всіх шести досліджуваних країн 

найбільшою економічною можливістю Індустрії 4.0 є оптимізація виробництва. 

Що стосується решти показників, то відношення до них країн дещо різниться. 

Так, для п’яти із шести країн, окрім Великої Британії, важливою можливістю є 
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формування нових бізнес-моделей. Ще для трьох країн – Китаю, США та 

Південної Кореї – важливим є показник якості надання послуг споживачам.  

Однак вибір конкретних можливостей залежить від специфіки самих 

країн. Наприклад, у Німеччині основна увага приділяється інтеграції 

інформаційних, комунікаційних та виробничих технологій у розумні, 

самоорганізовані фабрики. З іншого боку, у США і в Китаї Індустрія 4.0 сильно 

асоціюється зі смарт-товарами, Інтернет-платформами та новими бізнес-

моделями, що ґрунтуються на них [1, с. 19].  

Однак одночасно з можливостями перехід до Індустрії 4.0 породжує 

низку загроз, що можуть значно вплинути на результативність діяльності країн 

(рис. 5). 

 

Рис. 2.5. Загрози Індустрії 4.0 для досліджуваних країн [1, с. 22] 

Відповідно до рис. 5, найбільш поширеними та притаманними загрозами 

для всіх країн, залучених до опитування, є розроблення рішень, що не є 

релевантними ситуації на ринку, та безпека даних. Ще однією загрозою є 

стандартизація, адже більшість компаній потребує відкритих, глобальних 

стандартів, на основі яких можна вирішувати поточні проблеми. Інші загрози, 
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виявлені респондентами, включають проблеми, пов'язані з прийняттям, та 

проблеми міграції.  

Крім зазначеного вище, необхідно відзначити, що уряди більшості країн 

– членів ЄС в Індустрії 4.0 бачать потенціал для перетворення галузей та 

стимулювання зростання європейської економіки.  

Нині для більшості країн – членів ЄС реалізація положень Індустрії 4.0 є 

пріоритетним напрямом діяльності, робота над яким уже розпочалася. І, 

незважаючи на те що в різних країнах політика Індустрії 4.0 відрізняється 

сутністю, підходами до фінансування та стра тегіями впровадження, всі вони 

спрямовують свої зусилля на підвищення продуктивності, 

конкурентоспроможності й удосконалення навичок висококваліфікованої 

робочої сили.  

Для детальнішого розуміння особливостей упровадження концепції 

Індустрії 4.0 в економіку країн ЄС у 2017 р. було проведено дослідження Key 

lessons from national industry 4.0 policy initiatives in Europe. Об’єктами цього 

дослідження стали такі країни, як Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, 

Німеччина, Чехія, Швеція та Нідерланди [7].  

Результатами цього дослідження було визначено, що політика Індустрії 

4.0 для більшості країн співпадає й спрямована на зміцнення 

конкурентоспроможності й модернізацію промисловості та на краще 

забезпечення сталого зростання галузі виробництва. Крім того, ці країни 

поєднують свої економічні цілі із соціальними та екологічними.  

Однак необхідно відзначити, що досягнення подібних економічних 

цілей у різних країнах здійснюється різними шляхами.  

Серед передових завдань можна виділити:  

1) розроблення технологій наступного покоління (Італія, 

Великобританія);  

2) розроблення нових товарів та вдосконалення виробничих процесів 

(Німеччина, Італія); 
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3) надання підтримки малим і середнім підприємствам для інноваційної 

діяльності та комерціалізації (Великобританія, Франція та Іспанія) [7, с. 3].  

Для кращого розуміння особливостей та необхідності переходу досліджуваних 
країн до концепції Індустрії 4.0 розглянемо стимулюючі чинники та бар’єри 
(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Стимулюючі чинники та бар’єри переходу досліджуваних країн 

до концепції Індустрії 4.0 [7, с. 7–8] 
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учасниками 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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Знаходження балансу між 

різними інтересами та 

компетенціями 

  ˅ ˅     

Залучення широкого кола 

груп зацікавлених сторін 

˅ ˅       

Відсутність потенціалу     ˅  ˅  

Залучення малого та 

середнього бізнесу 

     ˅ ˅  

Відсутність фінансування     ˅   ˅ 

Примітка. Символом ˅  відмічено стимулюючі чинники / бар’єри, що 
притаманні країнам 

 

Отже, основним стимулюючим чинником Індустрії 4.0 для всіх країн є 

співпраця між різними учасниками, адже саме надійна та ефективна взаємодія 

між різними учасниками дає змогу розробити надійну мережу зв’язків.  

Не менш важливим чинником є залучення регіональної влади, оскільки 

це дає змогу проводити більшу узгоджену політику Індустрії 4.0 між 
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національним та регіональним рівнями. Крім того, важливим стимулюючим 

чинником є ініціатива державних органів у просуванні політики Індустрії 4.0. 

Саме ініціатива державних органів може сприяти забезпеченню сегрегації 

галузей та поліпшенню мережевих зв’язків. Якщо говорити про бар’єри, то для 

кожної країни характерним є їх певний набір. Однак ці бар’єри тією чи іншою 

мірою можуть проявитися в різних країнах. Так, наприклад, у Нідерландах 

важливим бар’єром під час реалізації Індустрії 4.0 стає зменшення державного 

фінансування, яке має бути основою для розроблення Індустрії 4.0. Для Швеції 

та Великобританії складним є момент, пов'язаний із залученням малого та 

середнього бізнесу [7, с. 8].  

Щодо України, то ІТ-сектор  зараз  має  пріоритетне  значення  в  

економіці, демонструючи  стійку  тенденцію  до  зростання.  Сьогодні  в  

Україні  діє  понад  1 000 ІТ-компаній  та  існує  близько  100   науково-

дослідних  центрів.   Також ІТ в  Україні  набуває  популярності,  особливо  

серед  молоді.   

Як засвідчують статистичні дані, протягом останніх двох років 

спостерігається тенденція щодо зростання кількості зайнятих в ІТ в середньому 

на 30% щороку.  

Також   варто   зазначити,   що   Україна   займає   досить   хорошу   

позицію у рейтингу Global Services Location Index. Цей  індекс  щорічно   

обчислює   та публікує   консалтингова   фірма ―A.T. Kearney‖.   Цей рейтинг  

охоплює              55 найбільш   перспективних економік щодо ведення бізнесу у 

сфері послуг.  

Значення цього показника для України наведене в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Динаміка позиції України в рейтингу Global Services Location Index 

Рік Місце в рейтингу Global Services Location Index 

2015 24 

2016 24 

2017 20 

2018 20 

2019 20 
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Цей Індекс має три складові частини, такі як фінансова привабливість, 

навички та доступність людських ресурсів, бізнес-середовище. Як видно з табл. 

1, Україна піднімає свої позиції у цьому рейтингу. Це пов’язане з тим, що 

кількість компаній, які працюють на засадах аутсорсингу, активно збільшує 

кількість своїх філій на території країни. Також це пояснюється значною 

кількістю висококваліфікованих працівників, їх доступністю та сприятливим 

бізнес-середовищем для роботи. 

Якщо розглядати слабкі позиції, то для України нею є фінансова 

привабливість, оскільки через нестабільну політичну та економічну ситуації  

інвестори мають острах щодо надійності та захищеності своїх вкладень. 

Загалом українські інженери мають високий попит на зарубіжних 

ринках праці. Розглянувши останній рейтинг найкращих аутсорсерів світу, який 

складає ―International Association of Outsourcing Professionals‖, із топ-100 

провідних компаній кожна 10 має представництво в Україні.  

На думку експертів, близько 90% усіх фахівців України тим чи іншим 

чином працюють на умовах аутсорсингу, отже, замість того, щоби розвивати 

вітчизняний ІТ-сектор, займатися реалізацією власних продуктів, фахівці 

віддають свої ідеї та технології за кордон.  

Українські фахівці вже зарекомендували себе як найбільш соціально 

відповідальні. Продукцією, виготовленою українськими провайдерами, 

задоволені 94% клієнтів. Це високий показник, оскільки в середньому іноземні 

компанії мають лише 84%. Також про високий рівень креативності та 

кваліфікованості може свідчити те, що близько 72% усіх українських 

спеціалістів працюють у сфері інновацій. Україна посідає перше місце у 

Східній Європі за співвідношенням «ціна – якість», таку статистику надала 

консалтингова компанія ―Gartner‖ [7].  

Згідно з прогнозами експертів кількість зайнятих у 2020 році 

становитиме близько 240 тис. осіб.  

Такі тренди та прогнози свідчать про те, що ІТ-сектор є динамічним, 

прогресивним та престижним сектором.  
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Отже, проаналізувавши різні аспекти ІТ-сектору України, можемо 

стверджувати, що впровадження новітніх технологій, які несе Індустрія 4.0, 

матиме не тільки економічний ефект, але й соціальний. 

На основі аналізу аналітичної інформації  та наявних наукових джерел 

інформації можемо сказати, що задля ефективного поширення інноваційних 

рішень Четвертої промислової революції доцільно вжити таких заходів:  

1) Розроблення стратегії регіонального розвитку промисловості з 

урахуванням наявного потенціалу для підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності в умовах Індустрії 4.0, тобто необхідно визначити 

пріоритетні регіони та сектори економіки для розвитку технологій Індустрії 4.0 

та активізувати співпрацю з приватним сектором в рамках цієї стратегії. Саме 

це буде рушійною силою модернізації промислового сектору. Особливо це 

актуально для регіонів, які створюють 15–20% ВВП країни.  

Такий стратегічний підхід уже активно застосовують деякі країни 

Європи, зокрема Німеччина, Іспанія, Бельгія. Ініціатива ―Vanguard‖, яка бере 

свій початок у 2013 році, сьогодні включає 30 таких регіонів, які активно 

розвиваються та зростають за допомогою «розумної спеціалізації». Сьогодні 

зазначена ініціатива активно підтримує 5 проєктів, які є близькими до ринкової 

промисловості. Їх співпраця діє в таких напрямах, як розширене виробництво 

для використання енергії в жорстких середовищах (ADMA Energy), біо-

економіка, міжрегіональне співробітництво в галузі інноваційного 

використання непродовольчої біомаси, ефективне та стале виробництво (ESM), 

високоефективне виробництво за допомогою 3D-друку та нові 

експериментальні продукти з нанотехнологіями.  

2) Державна підтримка створення відповідних інноваційних осередків у 

вищих навчальних закладах, тобто створення своєрідного серед вища для 

розвитку та розширення обізнаності студентів з цифровими технологіями 

майбутнього. За допомогою цього середовища Індустрія 4.0 буде набувати 

більшої популярності серед молоді, оскільки вони будуть працювати з 

реальними кейсами за новітніми технологіями, отримувати цінний досвід від 
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провідних фахівців, а головне, бачитимуть перспективи у цьому напрямі. Це 

буде однією з платформ запусків стартапів, що продуковані студентами.  

3) Сприяння поширенню технологічних інновацій Індустрії 4.0 у 

депресивних регіонах. Широко використовуваною є практика, коли 

високорозвинені регіони підтримували, мотивували та фінансували більш 

відсталі, депресивні регіони. Якщо розглядати це в рамках однієї країни, то це 

створюється задля балансу регіонів, щоби рівень життя населення був більш-

менш рівномірним на теренах усієї держави. За допомогою цієї стратегії можна 

спонукати до впро ваджень новітніх технологій малий та середній бізнес.  

Пропонуємо дослідити аналогічні стратегії, які вже застосовано в інших 

країнах світу, та адаптувати їх до реалій сучасної української економіки.  

Наприклад, Китай запустив масштабний план індустріальної політики 

під назвою «Китай 2025», щоби стати провідною у світі промисловою країною 

завдяки технологіям Індустрії 4.0. Саме цим планом передбачено такий вектор 

руху, як допомога відсталим регіонам, оскільки в Китаї, як відомо, є сильний 

контраст між провінціями. У зазначеному плані визначається, що інноваційні 

регіони повинні розвивати міжрегіональні зв’язки та залучати відсталі регіони 

до стратегічних цілей країни.  

4) Популяризація можливостей та переваг технологічних інструментів 

Індустрії 4.0 у провідних інноваційних регіонах. Сьогодні на території України 

є регіони, в яких активно розвиваються цифрові технології, сфера ІТ. Такими 

регіонами є Київ, Харків, Львів, Дніпро та деякі інші. Проте, на жаль, про 

Індустрію 4.0 знає досить вузьке коло фахівців. У Європі, для порівняння, вже 

розроблено відповідну програму «Горизонт Європа (2021–2027)». Ця програма 

буде діяти з 2021 по 2017 роки. Її метою є надання певного самоврядування 

регіонам. Вони самі можуть вибирати свої методи політики, але головним є 

дотримання пріоритетної мети, поставленої державою. Така стратегія є 

особливо актуально для інноваційно розвинених регіонів, адже в них є 

підґрунтя для подальшого інноваційного зростання. Водночас вони вже 



61 

 

 

сформували позитивний імідж перед державним урядом, отже, домоглися 

довіри для свого регіонального апарату.  

5) Розроблення нової політики кіберзахисту персональних даних. В 

основі всіх новітніх технологій, покладених в основу Індустрії 4.0, лежить 

інформація. Це найважливіша цінність, яку має та матиме людство в 

майбутньому. Звісно, будуть кіберзлодії, які намагатимуться поцупити важливу 

інформацію чи персональні дані. Інформації ставатиме все більше, відповідно, 

потрібно створювати стратегії щодо покращення системи захисту інформації. 

Необхідні будуть зміни також у законодавчій базі, а саме встановлення 

конкретних правових меж. Це сприятиме зменшенню ризиків та витрат 

підприємств. 

 

2.3 Приклади впровадження крупними компаніями на практиці 
принципів Індустрії 4.0  

 

Четверта промислова революція, відома як ‖Індустрія 4.0», спочатку 

з'явилася в західних країнах у 2011 році як проект, спрямований на підвищення 

конкурентоспроможності обробної промисловості західних країн. Фахівці 

спершу запропонували інтегрувати в промислові процеси так звані 

‖кіберфізичні системи», або автоматизовані машини та обробні центри, 

підключені до інтернету. Ставилось за мету створити такі системи, які б 

дозволили машинам самостійно змінювати при необхідності виробничі 

шаблони. 

Цей приклад почали наслідувати й інші країни, які активно опановували 

новітні технології, а сам термін ‖Індустрія 4.0» стали використовувати в якості 

синоніму четвертої індустріальної революції. Суть її полягає в тому, що 

матеріальний та віртуальний світи сьогодні зливаються в одне ціле, у результаті 

чого створюються нові кіберфізичні системи, які поєднуються в єдину цифрову 
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екосистему, основними компонентами якої стають роботизоване виробництво 

та, так звані, ‖розумні» заводи.  

Поняття ‖Індустрія 4.0» вперше було введено німецьким федеральним 

урядом як стратегічний план розвитку німецької промисловості, заснований на 

об'єднанні в єдиному інформаційному просторі промислового обладнання та 

інформаційних систем, з метою дозволити їм взаємодіяти між собою та 

зовнішнім середовищем без участі людини. Цифри ‖4.0», в свою чергу, 

означають, що цей напрямок розвитку промисловості має настільки великий 

потенціал, що неминуче призведе до четвертої індустріальної революції. 

В цілому Індустрія 4.0 — це новий виток промислової революції, який 

характеризується інтеграцією виробництва та мережевих комунікацій. Нове 

покоління обладнання дозволяє збирати актуальні дані в реальному часі, 

виробляти персоналізовані продукти, створюючи при цьому прямі зв'язки в 

ланцюжку виробництва — від замовлення продукту до отримання його 

споживачем в найкоротші терміни з максимальною ефективністю процесу. Так, 

наприклад, в сільському господарстві для контролю над врожайністю зараз 

використовуються датчики, вбудовані в ґрунт, які слугують для перевірки 

поливу, температури та інших умов. У промисловості, в свою чергу, почали 

використовуватись верстати, які здатні оновлювати програми завдяки 

підключенню до інтернету, аналізувати власний знос та самостійно 

вдосконалюватися для виконання різноманітних завдань. 

Зараз можна з упевненістю сказати, що промисловість рухається в ногу з 

наукою, адже технології Індустрії 4.0 все активніше почали використовувати 

промислові гіганти.  

Наприклад, на заводах Daimler AG уже зараз можна побачити виробничу 

лінію, конфігурація продукції якої підлаштовується під конкретне замовлення 

клієнта.  

Компанія Nike також запустила програму NikeiD, за допомогою якої 

споживач може створити взуття за власним дизайном.  
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Компанія Сoca-Cola, в свою чергу, запустила автомати для продажу 

напоїв з різними наповненнями на смак споживача під назвою Сoca-Cola 

Freestyle.  

Це лише перші кроки, які здійснюють крупні компанії на шляху до 

великих змін, спричинених Індустрією 4.0. Очікується, що новий формат 

виробництва і надання послуг в подальшому торкнеться усіх сфер життя, 

починаючи від додатків, які допомагають вести домашнє господарство, до 

персоналізованого підходу в навчанні та медицині. 

Таким чином, із появою Індустрії 4.0, підприємствам, які звикли 

виготовляти одні і ті ж товари, доводиться змінюватись. Запровадження 

принципів ‖Індустрії 4.0» дає їм змогу отримати ряд переваг, які не були 

доступні для них у традиційних моделях у минулому. Наприклад, зараз 

компанії мають змогу застосовувати індивідуальний підхід до кожного клієнта 

та персоналізувати замовлення відповідно до особистих уподобань клієнтів. Це, 

в свою чергу, стрімко підвищує їхню лояльність до компанії. Старі фабрики та 

заводи перетворюються на ‖розумні» та починають виготовляти унікальну 

продукцію за індивідуальними замовленнями клієнтів. Це призводить до 

зниження питомих витрат на виробництво одиниці продукції, а компанії 

отримують можливість виготовляти унікальний персоналізований продукт за 

ціною стандартизованого продукту. 

Так сьогодні, можна просто сидячи вдома зайти на сайт компанії Nike 

або ж завантажити її додаток, вибрати модель кросівок, яка сподобалась 

найбільше, розмалювати їх своїми улюбленими кольорами, оплатити покупку 

та отримати її вже за декілька тижнів. Коштувати це буде не дорожче, ніж 

звичайні неіндивідуальні кросівки цієї ж компанії. Таким чином, у виробника 

з’являється можливість пропонувати своїм клієнтам більшу кількість 

унікальних функцій для свого продукту, що, в свою чергу, стає додатковим 

джерелом прибутку для компанії.  

Варто зазначити, що на підприємстві з високим рівнем автоматизації 

витрати на випуск продукції за індивідуальним замовленням є невеликими. 
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Якщо раніше під кожну подібну пару взуття довелося б переналаштовувати 

обладнання власноруч, то зараз, за допомогою використання технологій 

Індустрії 4.0, комп'ютерна система робить це автономно, до того ж за декілька 

секунд. 

Завдяки впровадженню нових технологій, інший виробник — відома 

німецька компанія Adidas, повертає своє виробництво назад у Німеччину. 

Планується, що на новій фабриці усі операції будуть виконуватися роботами. 

Це не лише оптимізує виробничий процес, але й значно збільшить його 

швидкість. Бізнес-ідея компанії Adidas полягає у тому, що клієнт спочатку 

заходитиме у фірмовий магазин Adidas десь у Німеччині в намірі купити 

кросівки. Після цього, йому даватимуть інтернет-планшет із пропозицією 

замовити взуття цілком на свій смак, тобто вибрати модель, матеріал, тип 

підошви, колір кросівок тощо. Далі замовлення закладається у виробничу 

програму роботів, які в максимально короткий термін його виконують 

(виготовлення однієї пари триває близько 5 годин), після чого служба експрес-

доставки на наступний день або, навіть, у той же день привозить готові 

кросівки в магазин або додому покупцеві. 

Таким чином, швидкість виконання замовлень — одна з ключових 

причин, чому компанія Adidas почала повертати виробництво у Німеччину. На 

це вказує і назва нового підприємства — Speedfactory («швидкісна фабрика»). 

Велику роль зіграв також і значний ріст протягом останніх років рівня 

заробітних плат в азіатських країнах, особливо в Китаї, а також дуже високі 

транспортні витрати при поставках товарів. З урахуванням вище зазначених 

факторів керівництво Adidas вирішило, що повністю автоматизоване 

виробництво в Німеччині, яке стане можливим за рахунок впровадження 

технологій Індустрії 4.0, буде більш рентабельним, ніж у Китаї. Концерн вже 

давно взяв курс на автоматизацію виробництва і почав виробництво підошв для 

взуття за допомогою 3D-друку. Тож Adidas зараз є прикладом першої, 

практично повністю автоматизованої фабрики з виробництва кросівок.  
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Однак, не всі компанії з довгою історією зможуть пережити хвилю 

цифрової трансформації, проте ті компанії, які зможуть трансформуватись, 

матимуть змогу отримати щонайменше вдвічі більший виграш.  

Прикладом може слугувати американський виробник мотоциклів Harley-

Davidson, який є однією з тих компаній, які вже почали використовувати 

штучний інтелект, машинне навчання і робототехніку на практиці. Так, 

наприклад, завдяки запровадженню у виробництво принципів Індустрії 4.0, 

акції компанії Harley-Davidson виросли у ціні в понад 7 разів за останні декілька 

років, попри те, що компанія пережила чимале зниження попиту на продукцію, 

внаслідок економічної кризи. Зараз можна замовити власну модель мотоцикла 

Harley у будь-якому кольорі та отримати її із заводу вже через 6 годин.  

Компанія Harley-Davidson також розробила маркетингову ІТ-платформу 

під назвою Albert. Дана платформа використовує логічні схеми бізнесу і 

доступні ключові показники ефективності компанії для ідентифікації невідомої 

аудиторії, кращого розподілу бюджету по цифрових каналах і навіть оцінки 

продуктивності різних варіантів слів в рекламному оголошенні. Albert обробляє 

дані з метою з'ясування трендової поведінки. Платформа оптимізує 

ефективність маркетингу та реклами відповідно до новихданих, які щойно 

надійшли. Платформа здатна визначити потенційну аудиторію клієнтів, 

порівняти рекламні платформи, а також визначити, які креативні варіанти 

реклами підійдуть краще, і може робити це набагато швидше, ніж люди, 

практично в режимі реального часу. 

Ще один приклад впровадження технологій Індустрії 4.0 — компанія 

Bombardier Aerospace, яка поставила собі за мету краще відстежувати 

виробничий процес і скоротити кількість помилок у виробництві. Так компанія 

створила цифрову модель заводу і оцінила сценарії розробки та виробництва 

ще до того, як почалося реальне будівництво і постачання устаткування. 

Цифрові моделі 3D були розроблені з фокусом на завданнях оптимізації 

завантажень по ділянках, визначення кращого ритму виробництва і 

забезпечення персоналом. Симуляція дозволила скоротити розміри нового 
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заводу до 50% в порівнянні з попередніми стандартами, а також значно 

скоротити вартість, поліпшити продуктивність та якість за рахунок виявлення 

вузьких місць і джерел помилок. 

Таким чином, провідні світові компанії вже щосили готуються до змін, 

які принесе четверта промислова революція або Індустрія 4.0. У ході даної 

революції сучасні цифрові технології, такі як штучний інтелект, робототехніка, 

машинне навчання та інтернет, взаємодіючи з фізичним світом, будуть 

впливати на наше повсякденне життя, роботу і ставлення один до одного. Саме 

тому, багато компаній вже зараз почали впроваджувати технології Індустрії 4.0 

у виробництво і це приносить їм позитивні результати. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити такі 

висновки:  

1. Індустрія 4.0 спрямована на забезпечення взаємодії всіх учасників 

ланцюга вартості за одночасної єдності та спорідненості їх усіх за рахунок 

єдиної світової мережі – Індустріального Інтернету (Інтернету речей на 

промисловому рівні).  

2. Індустрія 4.0 сприяє зародженню нових технологій, зокрема таких, як 

штучний інтелект і робототехніка, Інтернет речей, віртуальна та доповнена 

реальність, адитивні технології, блокчейн та технологія обліку, біотехнології та 

ін. 

3. Найбільш готовими до переходу до Індустрії 4.0 є країни, які мають 

розвинену структуру виробництва та потенціал для її розвитку, зокрема 

Німеччина, США, Південна Корея, Китай, Японія, Швеція та ін.  

Україна значно відстає від них та потребує поліпшення як поточної 

структури виробництва, так і розвитку потенціалу.  

4. На основі дослідження таких країн, як Німеччина, Китай, Японія, 

Південна Корея, Велика Британія та США, визначено, що основними 
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економічними можливостями Індустрії 4.0 є краще обслуговування споживачів, 

нові бізнес-моделі, розширення портфоліо продуктів та послуг, оптимізація 

виробництва та вищі продажі, а загрозами – проблеми, пов'язані з прийняттям, 

прийняття рішень, що не є релевантними, проблеми міграції, проблеми 

стандартизації та безпека даних.  

5. Відповідно до аналізу, проведеного в таких країнах, як Іспанія, 

Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Швеція та Нідерланди, 

стимулюючими чинниками є залучення промисловості, співпраця між різними 

учасниками, регіональні органи влади та державне фінансування, а бар’єрами – 

знаходження балансу між різними інтересами та компетенціями, залучення 

широкого кола груп зацікавлених сторін, відсутність потенціалу, залучення 

малого та середнього бізнесу та відсутність фінансування. 

Оцінивши стан та готовність України до новітніх технологій Індустрії 

4.0, можемо впевнено стверджувати, що Україна має достатній потенціал до 

розвитку цієї сфери. Кількість висококваліфікованих працівників, результати, 

які вони вже демонструють на міжнародній арені, є підтвердженнями цього 

висновку. Здійснені економіко-математичні розрахунки та побудова тренду з 

високим ступенем ймовірності свідчать про зростання кількості працівників, 

зайнятих у цій сфері, зростання обсягу виконання та експорту ІКТ.  

Задля активізації запровадження та ефективності використання 

інноваційних інструментів запропоновано вжити низку заходів на макро- 

тамікрорівнях, таких як розроблення стратегії регіонального розвитку 

промисловості; державна підтримка створення інноваційних осередків у вищих 

навчальних закладах; сприяння поширенню технологічних інновацій Індустрії 

4.0 у відсталих регіонах; популяризація можливостей та переваг технологій 

Індустрії 4.0 у провідних інноваційних регіонах; розроблення нової політики 

кіберзахисту персональних даних.  

Подальшого дослідження потребують можливості вирішення питання 

зайнятості населення, вплив новітніх технологій на навколишнє середовище. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ІНДУСТРІЮ 4.0 (НА ПРИКЛАДІ IT-ПІДПРИЄМСТВА  

ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ») 

 

 

3.1 Аналіз умов  впровадження digital-технологій на  it – підприємстві 
ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн  ІТ» (далі ТОВ 

«Софтлайн  ІТ» є підприємством, яке діє на  ринку програмного забезпечення, 

основним видом діяльності якого є реалізація програмного забезпечення. 

Місцезнаходження: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н, місто Вишневе, вул. Вітянська, б.2, приміщення 7. 

Компанія ТОВ «Софтлайн  ІТ» — розробник інформаційних систем, 

софту на замовлення, системний інтегратор, постачальник теле-

комунікаційного обладнання, а також якісних IT-рішень і бізнес-систем на 

ринку інформаційних технологій України. 

ТОВ «Софтлайн  ІТ»  (ЄДРПОУ 37962095) надає високоякісні ІТ-

послуги, забезпечуючи можливість отримати додатковий прибуток та 

підвищити бізнес-цінність інвестицій в ІТ. Наш досвід, широкий спектр 

компетенцій, партнерство із провідними вендорами забезпечують успішну 

реалізацію проєктів будь-якого ступеня складності: від побудови локальних 

мереж та центрів обробки даних до територіально розподілених інтегрованих 

мереж. 

Види діяльності: 

62.01 Комп'ютерне програмування (основний); 

 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 

комп'ютери;  

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;  
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58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 

62.02 Консультування з питань інформатизації;  

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 

систем; 

 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 

пов'язана з ними діяльність;  

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна; 

 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;  

 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук;  

  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

На сучасному етапі ТОВ «Софтлайн  ІТ»  пропонує своїм споживачам 

програмні продукти відомих розробників: ABBYY, Microsoft, Veritas, Acronis, 

МойОфіс, 1С, ESET, і інші. За 24 роки успішної діяльності на ринку ТОВ 

«Софтлайн  ІТ»  накопичено унікальний досвід роботи на ринку. На 

сьогоднішній день організація займає провідні позиції на ринку продажів 

програмного забезпечення в м. Києві, маючи найвищі партнерські статуси всіх 

ключових вендорів. Споживачами ТОВ «Софтлайн  ІТ»  є понад 200 

організацій малого та середнього бізнесу. 

Організаційна структура управління ТОВ «Софтлайн  ІТ»  (рис. 3.1). Дана 

структура управління ТОВ «Софтлайн  ІТ»  є  лінійно-функціональною. Це 

означає, що процес управління на підприємстві ділиться на окремі елементи, 

кожний з яких має своє завдання. Структура управління цілком логічна, так як 

вона є найбільш частіше зустрічається і полягає в тому, що керівництво 

процесами забезпечено лінійним апаратом і функціональними службами. 

Між підрозділами підприємства ТОВ «Софтлайн  ІТ»   є як вертикальні, 

так і горизонтальні зв'язки. Вертикальні зв'язки - це зв'язки керівництва і 

підлеглих фахівців. Горизонтальні  зв'язки - зв'язки  підрозділів між собою, як 

окремих комунікаційних елементів внутрішнього середовища. 
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Рис.3.1.  Організаційна структура управління ТОВ «Софтлайн  ІТ»   
Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

Переваги даної системи: забезпечення принципу єдиного початку, 

оперативне управління, ясність і чіткість в передачі розпоряджень. Недоліки: 

повне володіння всіма знань керівником підприємства. 

Дамо короткий огляд обов'язків основних структурних підрозділів: 

1. Обов’язки  Директора ТОВ «Софтлайн  ІТ»  : здійснює керівництво у 

відповідності з чинним законодавством виробничо-господарською та 

фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту 

відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне 

використання майна, а також фінансово-господарські результати його 

діяльності. Організовує: роботу та ефективну взаємодію всіх структурних 

підрозділів; спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням 

соціальних та ринкових пріоритетів; зростання обсягів прибутку, якості та 

конкурентоспроможності реалізованих  IT продуктів. 

2. Головний інженер підпорядковується тільки безпосередньо директору. 

Здійснює керівництво з загальних питань технічної діяльності ТОВ «Софтлайн  
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ІТ».  Забезпечує: сервісне обслуговування та програмне забезпечення; 

ефективне та цільове використання і розподіл всіх ресурсів ТОВ «Софтлайн  

ІТ» ; розширення прямих і тривалих господарських зв'язків; здійснює контроль, 

як за реалізацією продукції ТОВ «Софтлайн  ІТ». В його підпорядкуванні  

начальник сектору IT обслуговування та начальник сектору сервісного 

обслуговування. 

3. Відділ продажів : 1. здійснює керівництво відділом збуту; 2. спільно з 

керівництвом компанії бере участь у роботі по довгостроковому плануванню 

діяльності; 3. розробляє перспективні плани відкриття нових підрозділів 

(магазинів); 4. виходячи з завдання безумовного досягнення поставлених 

керівництвом довгострокових цільових показників відділу, перед початком 

кожного кварталу планує за звітними періодами відвантаження,  виручку  і  

розвиток  активної  клієнтської  бази свого відділу; 5. на основі загально 

фірмових планів і планів відділу, щоквартально ставить менеджерів відділу 

індивідуальні цільові завдання по: за обсягами відвантажень (за товарними 

групами), за обсягами виручки, з розвитку активної клієнтської бази, по 

пріоритетних і / або проблемним товарних групах і окремими товарними 

позиціями, по контрольним показникам по дебіторській заборгованості по 

контрольним показникам з повернення товару - і домагається від менеджерів 

безумовного виконання поставлених завдань у кожному звітному періоді; 6. 

забезпечує повне і суворе дотримання прийнятої технології роботи з 

підприємствами. 

4.До фінансового сектора підприємства можна віднести підрозділ 

бухгалтерії. На чолі головного бухгалтера. 

Для отримання більш повної інформації про фінансово- економічний стан 

підприємства проаналізуємо фінансові результати діяльності підприємства ТОВ 

«Софтлайн  ІТ» ( табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Фінансові результати ТОВ «Софтлайн  ІТ», 2017-2019 рр.,  

тис. грн. 

Показники 
Період, рік 

Абс. зміни, 
2019/2017 рр. 

2017 2018 2019 
 

Дохід від реалізації послуг 5051 8653 23779 18728 

Собівартість продаж 3243 6693 18721 15478 

Комерційні витрати 956 428 2317 1361 

Інші доходи 0 985 1675 1675 

Інші витрати 78 48 1492 1414 

Чистий прибуток 698 2222 2687 1989 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

Одним з важливих показників ефективності реалізації ІТ продукції є її 

зростання у вартісному вираженні. За даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   за 2017-

2019 рр. обсяги за показниками: дохід від реалізації  послуг, собівартості 

продукції і чистого прибутку від продажів мали динаміку позитивного 

зростання  (див. рис. 3.1). 

 
Рис. 3.2 Динаміка показників реалізації продукції ТОВ «Софтлайн  ІТ», 

2017-2019 рр., тис. грн. 
Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   
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Таким чином, аналіз фінансових результатів  (див. табл.3.1 та рис.3.1) 

показав зростання фінансових результатів ТОВ «Софтлайн  ІТ». Дохід від 

реалізації програмних продуктів на кінець 2019 р. підвищилася на 18728 тис. 

грн. в порівнянні з періодом 2017 р. Одночасно при цьому показано підвищення 

собівартості продукції, яка склала в 2019 р. - 18721 тис. грн., що вище 

показника 2017 року на 15478 тис. грн. Отже, чистий прибуток отримано в 

2019р. -  2687 тис. грн., що вище показника 2017 року на 1989 тис. грн.  

Таким чином, показана динаміка зростання фінансових результатів 

діяльності підприємства за трирічний період. 

Таким чином, збільшення прибутку допомагає створити підприємству 

ТОВ «Софтлайн  ІТ»  важливу основу для цілей фінансування, здійснюючи при 

цьому розширене відтворення, за рахунок чого виконуються всі зобов'язання 

перед бюджетом, кредитними установами, а також і іншими підприємствами. З 

цієї причини керівництво підприємства повинно здійснювати контроль 

показників ефективності організації фінансово-економічної діяльності ТОВ 

«Софтлайн  ІТ» .  

Далі розраховані показники рентабельності продажів в трьох варіаціях: 

рентабельність продажів (відношення прибутку до обсягу продажів); загальна 

рентабельність (прибуток до сплати податків на обсяг продажів); чиста 

рентабельність (відношення чистого прибутку до обсягу продажів). Показники 

рентабельності ТОВ «Софтлайн  ІТ»  представлені в табл.3.2. 

Таблиця 3.2 

Показники рентабельності продажів ТОВ «Софтлайн  ІТ», 2017-2019 

рр.,% 

Показники рентабельності 
Значення, %. Зміни, віднос. 

2019/2017 рр. 2017 2018 2019 

Рентабельність продажів 16,8 17,7 11,5 -5,3 

Загальна  рентабельність 15,2 28,5 12,3 - 2,9 

Чиста рентабельність 13,8 25,6 11,2 -2,6 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   
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Аналіз даних ТОВ «Софтлайн  ІТ» (див. табл.3.2)  показав зниження 

рентабельності продажів на 5,3%, яка склала в 2019р. 11,5%. Загальна 

рентабельність склала в 2019р. 12,3%, що нижче за показник 2017р. на 2,9%. 

Чиста рентабельність склала в 2019р. 11,2%, що нижче за показник 2017р. на 

2,6%. 

Далі слід розрахувати ймовірність банкрутства. Аналіз банкрутства є 

важливим, оскільки дозволяє визначити загальний фінансовий стан 

підприємства. В якості одного з показників ймовірності банкрутства 

розрахований Z-Рахунок Альтмана. 

Згідно з методологією ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана, в 

залежності від значення Z-рахунку Альтмана становить: 

1. 1,1 і менше - висока ймовірність банкрутства; 

2. від 1,1 до 2,6 - середня ймовірність банкрутства; 

3. від 2,6 і вище - низька ймовірність банкрутства. 

Застосована 4-факторна модель для підприємств виробництва і реалізації 

продукції: Z-Рахунок = 6,56T1 + 3,26Т2 + 6,72Т3 + 1,05Тд. Розрахунки 

представлені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розрахунок банкрутства підприємства ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Коєф. Розрахунок 
Значення 

2019 р. 
Множник (гр. 3 х гр. 4) 

Ті 
Відношення оборотного капіталу до 
величини всіх активів 

 

0,9 6,56 5,9 

Т2 

Відношення нерозподіленого прибутку до 
величини всіх активів 

 

0,5 3,26 0,9 

Тз 

Відношення EBIT до величини всіх активів 

 0,5 6,72 3,3 

Т4 

Відношення власного капіталу до 

позикового капіталу 

 
1,1 1,05 1,1 

Z-Рахунок Альтмана: 11,2 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   
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Таким чином, за результатами розрахунку банкрутства, для підприємства 

ТОВ «Софтлайн  ІТ»    значення Z-рахунку на кінець 2019 р. склало 11,2%. 

Дане значення показника свідчить про низьку ймовірність банкрутства. 

Важливим в аналізі продажів є вивчення асортименту. Для цього слід 

використовувати АВС-аналіз - інструмент, який дозволяє вивчити товарний 

асортимент. Результат АВС-аналізу - угруповання товарів за ступенем впливу 

на загальний результат. В основі такого аналізу лежить принцип Парето, де 

20% всіх товарів дають 80% обсягу підприємства. 

Основна перевага АВС-аналізу - це простота використання. Прозорість. 

Крім того, метод ABC аналізу має на увазі відносно прості розрахунки, які 

легко перевірити при необхідності. Універсальність - ще одна важлива 

перевага. За допомогою АВС-методу можна аналізувати і товарообіг усередині 

товарної категорії, і самі товарні категорії та їх внесок в діяльність 

підприємства.  

На підставі аналізу, можна сказати, що товарні запаси компанії ТОВ 

«Софтлайн  ІТ»    діляться на три категорії (див. табл.3.4). 

Таблиця 3.4 

Категорії товарних запасів ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Категорія Характеристика 
категорії 

Кількість товарних 
запасів 

Обсяг продажів 

А Найцінніші 
 

20 % 80% 

В Проміжні 
 

30% 15% 

С Найменш цінні 
 

50% 5% 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

За ступенем важливості, асортимент компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ»    

ділиться на три групи: А, В і С. 

Група А. До неї належить продукція, яка має бути присутня в 

асортименті. При обліку обсягу продажів, в цю групу входять лідери по 

реалізації. Якщо ж в якості параметра в аналізі товарообігу використовується 
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торгова націнка, то до цієї групи входять найбільш прибуткові товари. Група В 

- товари середнього ступеня важливості. Група С - це найменш важливі товари. 

Асортимент продукції ТОВ «Софтлайн  ІТ»  (див. табл.3.5). 

Таблиця 3.5 

Програмні продукти за категоріями і обсягом продажів 

 ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Товарний асортимент 
Обсяг 

продажів, % 
Категорія 

Антивірусне програмне забезпечення: «Kaspersky 

CRYSTAL»; «Kaspersky Internet Security для всіх пристроїв», 
«Kaspersky Endpoit Security» 

85 
А 

Програмне забезпечення «Microsoft Office» А 

Антивірусне програмне забезпечення: «Dr. WEB Security 
Space Pro»; «Dr. WEB Антивірус Pro» 

10 

В 

Програмне забезпечення по всім напрямкам 1С. В 

Програми, в т. ч. у сфері хмарних технологій: «Мій офіс 
професійний»; Мій офіс Пошта »; «Мій офіс 
стандартний»,ABBYY 

В 

Антивірусне програмне забезпечення ESET: «ESET NOD32 

Smart Security»; «ESET NOD32 Антивірус»; «ESET NOD32 

Linux Desktop»; «ESET NOD32 Cybersecurity» ESET NOD32 

Mobile Security» 

5 С 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

Таким чином, основними програмними продуктами, реалізованими в 

категорії «А» є: антивірусне програмне забезпечення: «Kaspersky CRYSTAL»; 

«Kaspersky Internet Security для всіх пристроїв», «Kaspersky Endpoit Security»; 

Програмне забезпечення «Microsoft Office»: Продажі цих категорій становлять 

близько 85% в загальному обсязі. 

До категорії «В» відносяться: ABBYY, Антивірусне програмне 

забезпечення: «Dr. WEB Security Space Pro »; «Dr. WEB Антивірус Pro »; 

Програмне забезпечення в усіх напрямках 1С. Даним програмним продуктам 

належить близько 10% продажів. 

В останню групу «С», реалізація продукції якої становить близько 5% 

входить Антивірусне програмне забезпечення ESET: «ESET NOD32 Smart 

Security»; «ESET NOD32 Антивірус»; «ESET NOD32 Linux Desktop»; «ESET 

NOD32 Cybersecurity» ESET NOD32 Mobile Security ». 
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На сьогоднішній день компанія ТОВ «Софтлайн  ІТ»    займається 

продажем такого виду програмного забезпечення, як FPP (Full Product Package), 

вона ж Retail, вона ж Box, вона ж версія коробочки - це в ранніх версіях 

оптичний диск, а пізніше флешка з процесом установки. 

У таблиці 3.6 розглянемо перелік актуальних, існуючих версій і видів 

програмного забезпечення, якими також може займатися компанія ТОВ 

«Софтлайн  ІТ». 

Таблиця 3.6 

Форми програмного забезпечення ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Версія та вид ПЗ Опис 

OEM (Original Equipment 

Manufacturer) 

Самий обмежений в умовах використання вид ліцензії. Йде в 
комплекті з попередньо встановленими Windows на нових ПК, 
ноутбуках, планшетах та інших пристроях 

ESD (Electronic Software 

Delivery) 

Це електронна ліцензія, як і версія коробочки, не прив'язана до 
конкретного пристрою, однак вона має більш низьку вартість в 
силу відсутності витрат на упаковку, носій, транспортування  
 

Специфічні ліцензії Оновлення, демоверсії програмного забезпечення 

 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

Представлені в табл. 3.6 можливі форми програмного забезпечення для 

ТОВ «Софтлайн  ІТ»    можуть розглядатися не все, так як в діяльність компанії 

не входить реалізація технічних пристроїв, тобто не представляється можливим 

продаж OEM ліцензій. Специфічні ліцензії, тобто пропозиції по завантаженню 

демоверсій програм вже реалізовані на сайті компаній партнерів, а взаємодія з 

ними у ТОВ «Софтлайн  ІТ»    здійснюється автоматичним переходом з сайту 

на сайт. 

Такий вид ліцензії, як ESD - той же вид коробкових ліцензій FPP, за 

винятком деяких витрат на його доставку та упаковку. Тому може розглядатися 

як можливий напрямок продажів. 

На основі даних сектора продажів сформовані дані з продажу за 

трирічний період за категоріями розглянутих вище програмних продуктів (див.  

табл.  3.7) 
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Таблиця 3.7  

Обсяг продажів ТОВ «Софтлайн  ІТ»     програмних продуктів за 

категоріями за 2017-2019 рр., тис. грн. 

Продукція / категорія 

Обсяг продажів, рік Зміни., абс. 
2017-2019 рр. 

2017 2018 2019 

1. Категоріия «А»: - антивірусні програмні 
продукти Лабораторії «Касперский» 

4291 7350 20212 15921 

- продукти «Microsoft Office» 

2. Категорія «В»: - антивірусні програми 

«Dr. WEB» 
501 863 2370 1869 

- програмні продукти 1С. 
- програми «Мій офіс» , ABBYY 

3. Категорія «С»: 
- антивірусні  програми ESET 

259 440 1197 938 

Ітого 5051 8653 23779 18728 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

Таким чином, аналіз даних показав, що лідерами продажів є категорії 

продукції за товарним асортиментом (див. табл. 3.7) на протязі трьох років. 

Очевидним є зростання обсягу продажів, який склав за категорією «А» в 2019 р. 

20212 грн. що вище показника 2017 р. на 15921 тис. грн. За категорією «В» 

також простежується позитивна динаміка зростання обсягу продажів: 2370 тис. 

грн. в 2019 . проти 501 тис. грн. доходу від реалізації  2017 р. категорії «С» 

також позитивна динаміка. Незважаючи на незначну частку в загальному обсязі 

продажів, дохід від реалізації складає  в 2019 р +1197 тис. грн., що вище даних 

2017 р. на 938 тис. грн. 

 

3.2 Процес  впровадження інформаційних технологій в практику 
діяльності it – підприємства 

 

На основі аналізу умов  впровадження digital-технологій на  it – 

підприємстві ТОВ «Софтлайн  ІТ»  автором були сформовані пропозиції щодо 

розвитку інформаційних технологій в організації. А саме одним з елементів 
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комплексу пропоную застосування в компанії технології ESD (Electronic 

Software Distribution). Розглянемо її більш детально. 

Electronic Software Distribution (електронне розповсюдження програмного 

забезпечення) - є специфічним способом продажу програмного забезпечення 

(або прав на її використання) через Internet. 

Відмітна особливість ESD полягає в тому, що відпадає необхідність в 

доставці куплених товарів за допомогою традиційних засобів. Вартість 

доставки знижується практично до нуля. Принцип роботи відображено на рис. 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.  Принцип роботи ESD технології на  it – підприємстві  

ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

Основні переваги: 

- раніше споживач змушений був платити за доставку (завантаження) 

товару. На сучасному етапі система ESD значно удосконалилася і не створює 

проблем: швидкісні модеми і нові концепції зробили ESD надійним і недорогим 

рішенням для поширення програмних засобів; 
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- при застосуванні системи ESD зручніше здійснювати покупки при 

наявності негайної доставки. ESD дозволяє швидше проводити модернізацію і 

отримувати нові версії програмного забезпечення через сайт компанії; 

- система забезпечує зниження витрат на продаж товарів в порівнянні з 

традиційною системою. Завдяки ESD можна отримувати можливість 

ефективніше вести продажу; 

- ESD пропонує також більш ефективний канал для модернізації та 

продажу нових версій; 

- система ESD покращує управління товарно-матеріальними запасами, 

тому що усуває виникнення браку товару на всіх рівнях каналу. Перевага для 

партнерів по каналу поширення полягає в тому, що їм не потрібно витрачати 

сили і кошти на управління фізичним складом товарів. Віртуальна торгівля має 

величезні можливості масштабованості без збільшення традиційних витрат; 

- гарантія відсутності ризику того, що продукт буде отриманий покупцем 

не в належній формі через транспортування; 

- постійна наявність повного і актуального асортименту програмного 

забезпечення в продажу; 

- не потрібно спеціальне програмне забезпечення з боку клієнта; 

- можливість запропонувати будь-яку кількість ліцензій програмного 

забезпечення у момент покупки. 

Що ж стосується недоліків, то до них можна віднести збої при отриманні 

ліцензії через відсутність або поганий з'єднання в мережі Internet, адже 

доставка товару як для партнера, так і для кінцевого споживача відбувається 

саме по такому каналу зв'язку. 

Варто відзначити, що Electronic Software Distribution - це взаємодія 

клієнта безпосередньо з сайтом ІТ компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ».  Замовлення і 

подальше оновлення ПЗ буде здійснюватися саме з особистого кабінету, який 

необхідно створити клієнту. На сайті компанії буде розміщений весь можливий 

на сьогоднішній день асортимент програмного забезпечення найновіших версій 

і доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 
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На підставі цього, сайт буде відігравати важливу роль в діяльності 

компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ», яка пропонує такий спосіб покупки за 

допомогою бездротової технології, і щоб сайт був доступний і зручний у 

використанні пропонується провести оптимізацію сайту, яка дозволить сайту 

піднятися в позиціях при пошуку в пошукових системах, таких як Google, 

забезпечить доступний інтерфейс, так само збільшить відвідуваність інтернет 

ресурсу і позитивно вплине на ефективність продажів. 

В якості другої складової комплексу я пропоную SEO оптимізацію сайту. 

Search Engine Optimization - це комплекс заходів, по внутрішньої і 

зовнішньої роботи, що вживаються для оптимізації використання та 

підвищення позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними 

заздалегідь запитам. 

Розглянемо позитивні і негативні сторони SEO. 

Позитивні: 

- високий рівень довіри. Багато користувачів інтуїтивно не довіряють 

рекламі, а ось рейтингу пошуку таких популярних пошукових сервісів як Гугл 

довіряють майже всі; 

- прискорення завантаження сторінок сайту; 

- 100% відповідність типовим нормам і технічним стандартам, правилам 

пошукових систем; 

- невисока вартість. Очевидно, що контекстна або таргетована реклама в 

Інтернеті буде віднімати значно більше грошей, ніж якщо ресурс просунеться в 

ТОП пошукової видачі тільки за допомогою оптимізованих текстів. 

Негативні сторони: 

- SEO-просування вимагає професійного підходу. По-перше, невміла 

оптимізація може спричинити штрафні санкції з боку пошукових систем, а при 

систематичних порушеннях правил - закриття сайту (бан); 

- SEO-оптимізація інтернет-магазину за кілька днів неможлива, для 

досягнення результату доведеться працювати три і більше місяців; 
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- накопичувальний ефект. Просування сайту дає більшу віддачу при 

постійній роботі над проектом. Для пошукових систем важливо, щоб сайт 

постійно розвивався і відповідав сучасним вимогам. 

Наслідки використання SEO оптимізації: 

- зростання позицій сайту в пошуковій видачі; 

- збільшення відвідуваності інтернет-ресурсу; 

- зростання продажів товарів і послуг. 

Для сайту ІТ компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ»  з невеликою кількістю 

товарів, що продаються по регіону, пропонується SEO оптимізація за 

допомогою програмного комплексу SEO PowerSuite, який дозволить 

виконувати оптимізацію сайту компанії великою кількістю інструментів, таких 

як Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass, LinkAssistant. Результати 

роботи будуть видні через 1 місяць, а саме розташування сайту на високих 

позиціях при пошуку, приріст кількості цільових відвідувачів в середньому на 

25%, зростання продажів з сайту в середньому на 10-15%. 

Отже, можна сказати, що з пропозицій для компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ»  

було обрано Electronic Software Distribution і Search Engine Optimization. Для 

роботи з електронним розповсюдженням ліцензій було вибрано партнерство з 

1C: Електронна Дистриб'юція. Вибір зроблений не випадково, а на підставі 

того, що компанії вже є партнерами і такі етапи, як реєстрація, оформлення 

документів і очікування на перевірки - виключаються. Так само фірма 1С 

пропонує своїм партнерам обмін відвантаження документами безкоштовно 

через електронний документообіг, надає отримання актуальної інформації про 

програмні продукти та пропозицій по придбанню новинок в галузі програмного 

забезпечення; дозволяє додавати до переліку продукції ESD ліцензій свій 

продукт, працювати з постачальником в режимі онлайн, а також компенсацію 

рекламних витрат партнера. 

SEO оптимізацію сайту компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ»  буде проводить 

IT-фахівець з програмного забезпечення за допомогою комплексу SEO 
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PowerSuite. Даний комплекс обраний на основі того, що в ньому спочатку 

зібрані всі актуальні і необхідні інструменти для повної оптимізації сайту. 

Отже,  варто зазначити, що витрати на придбання «1С: Електронна 

дистриб'юція» відсутні, так як 1С та ТОВ «Софтлайн  ІТ»  є партнерами по 

бізнесу і дана платформа для реалізації продукції буде надана безкоштовно. Що 

ж стосується робіт по оптимізації сайту, то витрати на них складуть 36520 грн. 

Мінімальний термін оптимізації сайту займає 3-4 місяці. 

У таблиці 3.8 представлені найбільш суттєві за даними IT компанії 

чинники, що впливають на ринок IT, а також найбільш істотні тренди, які є (або 

стануть в більш довгостроковій перспективі) головними джерелами змін в 

галузі. 

Таблиця 3.8 

Чинники, що впливають на ринок IT в короткостроковій та 

довгостроковій перспективі 
Чинники Короткострокова 

перспектива 

Довгострокова 

перспектива 

Споживачі Нові концепції мобільності Нові ринки 

Оригінальні виробники 
обладнання 

Ціновий тиск 

Умови поставок 

Глобальна локалізація 

Поглиблення аутсорсингу 

Конкуренти Вибіркова консолідація 

Нові гравці 
(Hardware & software) 

Нові джерела інвестицій на 
ринку 

Постачальники Факторна інфляція витрат Доступність кваліфікованих 
кадрів 

Зростання цін на енергію 

Неспроможність постачаль-

ників 

Технологічні тренди 

 

Таргетні рівні  
Цифровізація і платформіза-

ція  
ADAS системи 

Технології комфорту 

 

Ринки капіталу 

 

Волатильність курсів валют 

Волатильність ринків капіта-

лу 

Політика банків по відношен-

ню до постачальників 

 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

Весь світ активно готується до переходу на сучасні цифрові технології і 

готує виробництво до впровадження концепції «розумних фабрик». Перехід 
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світових IT виробників до концепції «розумних фабрик» дасть радикальний 

поштовх до зниження собівартості IT виробів. 

Зміни, які відбуваються в промисловості під впливом інформаційних 

технологій, допомагають значно збільшити якість продукції, що випускається і 

послуг. Це підвищує лояльність і задоволеність клієнтів. Виробники також не 

відстають: розробляють нові підходи і бізнес-моделі, які народжуються в 

Індустрії 4.0, що дозволяє їм більше заробляти, а отже, інвестувати в 

поліпшення IT продукції. 

У процесі розробки бізнес-моделей для Industry 4.0 необхідно провести 

оцінку можливостей і наслідків впровадження компонентів Industry 4.0.  У 

сучасному світі існує велика кількість різних бізнес-моделей. Однією з 

найпопулярніших є бізнес-модель Канвас. 

Канвас бізнес-модель - один з інструментів стратегічного управління для 

підприємців, які просуваються в рамках L.E.A.N., який дозволяє зробити опис 

проекту. Автором і творцем канвас бізнес-моделі є Олександр Остервальдер і Ів 

Пінє. Модель Канвас на прикладі ТОВ «Софтлайн  ІТ» (табл.3.9) 

Таблиця 3.9 

Модель Канвас на прикладі ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

1. Сегменти споживачів 
Основна сегментація є 
масовий ринок з можливістю 
укладення угод через 
інтернет за рахунок введення 

 інновацій у виробництво 

 

2. Ключові цінності 
Постійні зміни стають нор-

мою для сучасного світу.  
Вкрай важливим фактором є 
здатність IT компаній адапту-

ватися і пропонувати іннова-

ційні рішення, ефективно 
задовольняють потреби лю-

дей, і тим самим підвищу-

вати якість їх повсякденному 
житті 

3. Канали 
В даний час IT компанія 
активно використовує циф-

рові канали спілкування з 
клієнтами. Саме такі канали 
взаємодії найбільш прості і 
зручні для залучення потен-

ційних покупців, встановлен-

ня зворотного зв'язку  

4. Відносини з клієнтами 
Взаємовідносини з клієнтом 

починаються задовго до 
моменту продажу і тривають 
досить тривалий час після 

факту продажу. Вони 
включають: пошук, аналіз 
інформації, вибір продукту / 
послуги, придбання, постав- 

5. Потоки доходів 
Автоматизоване виробництво 

відкриває широкі перспек-

тиви для зниження витрат по 
виготовленню продукції, 
зменшення витрат робочого 
часу на випуск одиниці то-

варної маси. Використовую-

чи техніку автоматизації,  

6. Основні ресурси 
Важливою цінністю в 
Індустрії 4.0 є люди.  
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Продовження таблиці  3.9 
ку, використання, обслугову-

вання, утилізацію або при-

пинення використання. 

окремі IT компнії домагаю-

ться різкого зниження витрат 

виробництва по відношенню 
до середньогалузевим і таким 
чином створюють основу для 
отримання додаткового при-

бутку. Освіта комплексних і 
повних систем автоматизації 
ще більш поглиблює цей 
процес, забезпечує реаліза-

цію великих мас додаткового 
прибутку. 

 

7. Основна діяльність 
IT компанія прагне вийти за 
рамки традиційного вироб-

ництва IT продуктів  і стає 
компанією, яка вирішує  
проблеми ринку IT в гло-

бальному масштабі.  
 

8. Ключові партнери 
Для будь-якої компанії 
нелогічно мати всі ресурси в 
своїй власності і робити все 
самій. Партнерства, спрямо-

вані на оптимізацію і еко-

номію на масштабі, формую-

ться, як правило, для знижен-

ня витрат і часто включають 
в себе аутсорсинг і спільне 
використання інфраструкту-

ри. 

9. Структура витрат 
Щоб залишитися в обоймі в 
епоху «Індустрії 4.0» пот-

рібні значні інвестиції. За 
оцінками консалтингової фір-

ми Strategy & ефект від вкла-

день в елементи «Індустрії 
4.0» оцінюється в 2,6% від 
загального обсягу витрат. Ці 
інвестиції вимагають великих 
вкладення, але в подальшому 
вони допоможуть знизити 
витрати виробництв 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

Фахівці ТОВ «Софтлайн  ІТ»  сформулювали кілька основних принципів 

побудови Індустрії 4.0: 

1) сумісність - здатність машин, пристроїв, сенсорів і людей взаємодіяти і 

спілкуватися один з одним через інтернет речей (IoT); 

2) прозорість; 

3) технічна підтримка - комп'ютерні системи допомагають людям 

приймати рішення завдяки збору, аналізу та візуалізації всієї тієї інформації, 

про яку йдеться вище. Ця підтримка також може полягати в повному заміщенні 

людей машинами при виконанні небезпечних або рутинних операцій; 

4) децентралізація управлінських рішень або делегування деяких з них 

кібер фізичним системам. Ідея в тому, щоб автоматизація була настільки 

повною, наскільки це взагалі можливо, у всьому, де машина може ефективно 

працювати без втручання людей, рано чи пізно має відбутися людино 
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заміщення. Співробітникам при цьому відводиться роль контролерів, які 

можуть підключитися в екстрених і нестандартних ситуаціях. 

Таким чином, серед найбільш значущих економічних факторів розвитку 

ринку IT України в умовах Індустрії 4.0 зазначаються: підвищена 

продуктивність і рентабельність виробництва, посилення ефективності спільної 

роботи між підрозділами IT компанії. Особливе значення мають і такі фактори, 

як необхідність розвитку нового типу інтелектуального ланцюжка створення 

доданої вартості, здійснення виробництва індивідуальних IT товарів за 

розумними цінами і використання навчальних фабрик. 

Отже,  треба визнати, що процес діджітал-трансформаціі IT компанії ТОВ 

«Софтлайн  ІТ» йде досить повільно і не завжди гладко. Встаючи на цей шлях, 

потрібно бути готовим до невдач. Природа Індустрії 4.0 передбачає інноваційні 

підходи та експерименти, а коли маєш справу з чимось новим, помилки 

неминучі. 

Отже, сучасний розвиток ринку IT багато в чому визначається успішним 

застосуванням цифрових, інтернет технологій для формування конкурентних 

переваг. 

 

3.3  Оцінка економічної ефективності запропонованого комплексу 

 

На основі закону попиту існує зворотний зв'язок між ціною і кількістю 

продукції, що купується ТОВ «Софтлайн  ІТ» ( рис. 3.3). 

Слід зазначити, що попит на продукцію ТОВ «Софтлайн  ІТ»  є 

еластичним, тому що товари не є товарами першої необхідності, повсякденного 

попиту, мають аналоги-заміни, так же не грають важливої ролі для споживача. 

Еластичність попиту характеризує ступінь залежності обсягу товару, що 

купується від коливання ринкових цін. Еластичність попиту за ціною показує, 

на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1%. 
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D - крива попиту: Р - ціна; Q - величина попиту 

Рис. 3.4. Зв'язок між ціною і кількістю продукції, що купується 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»  

  

На основі зниження ціни на продукцію за рахунок електронної поставки 

програмного забезпечення ТОВ «Софтлайн  ІТ» , слід очікувати, що зміняться 

показники реалізації продукції компанії. 

Еластичний попит на продукцію компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ»  дає 

можливість знизити ціну реалізації, при цьому отримати зростання прибутку. 

Так як закупівельна ціна на придбання програмного забезпечення 

знижується на 14,98% за рахунок скорочення витрат на доставку та упаковку, 

то компанія ТОВ «Софтлайн  ІТ»  може знизити ціну реалізації продукції не на 

14,98%, а на менший відсоток - пропонується на 10 %, так як компанія 

виробник диктує діапазон націнок, в якому дозволено реалізовувати продукцію 

підприємствам. Наслідок цього спостерігається зростання прибутку і від 

збільшення обсягів продажів, і від збільшення націнки на одиницю товару. 

Проведемо економічну оцінку запропонованих інформаційних технологій 

для компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ». При цьому, варто уточнити, що електронне 

поширення програмного забезпечення вже було втілено в робочий процес, а 

роботи по SEO оптимізації сайту знаходяться в процесі. 
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1. Економічна оцінка ефективності технології ESD - Electronic Software 

Distribution.  

У таблиці 3.10 представлені економічні показники ефективності сайту за 

один календарний місяць. 

Таблиця 3.10 

Економічні показники сайту ТОВ «Софтлайн  ІТ»  

 за один календарний місяць 

Показники До застосування Після застосування Зміни 

Закупівельна ціна, грн. 2 070 1 760 -310 (-14,98%) 

Ціна реалізації, грн. 2 300 2 070 -230 (-10%) 

Обсяг продажів (шт.) 19 22 3 (+15,79%) 

Дохід від продажів, грн. 43 700 45 540 1 840 (+4,21%) 

Прибуток, грн. 4 370 6 820 2 450 (+56,06%) 

Рентабельність продажів, 

% 
10,00 14,98 4,98 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

На підставі даних таблиці 3.10 можна сказати, що при використанні 

електронного поширення програмного забезпечення за рахунок зниження ціни 

реалізації на менший відсоток щодо закупівельної ціни  дохід від продажів 

збільшилася 1840 грн., що на 4,21% більше, ніж до застосування технології. 

Прибуток зріс на 2450грн., що на 56,06% більше після застосування 

технології ESD. Такий показник, як рентабельність продажів, що характеризує 

величину прибутку, яку приносить підприємству кожен гривню  проданої 

продукції після застосування технології збільшився на 4,98%. 

2. Економічна оцінка ефективності технології Search Engine Optimization. 
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Розробники програмного комплексу SEO PowerSuite, гарантують своїм 

клієнтам, що після роботи по оптимізації сайту приріст в продажах складе в 

середньому 10-15%. Що ж стосується витрат на придбання і роботу з даними 

програмним забезпеченням, то вони складуть 36520 грн.  Розрахунки 

представимо їх у таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Витрати на придбання та використання SEO PowerSuite 

Стаття витрат Вартість, грн. 

Придбання ліцензії програми SEO 

PowerSuite на 1 рік 
10 000 

Надбавка до зарплати IT-фахівця 20 400 

Страхові внески із зарплати IT-фахівця: 
6120 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

 

Економічна оцінка Search Engine Optimization на основі прогнозу дає 

зрозуміти, що економічні показники діяльності компанії можуть збільшитися за 

рахунок зростання обсягів продажів на 10% з сайту компанії ТОВ «Софтлайн  

ІТ», а річні витрати на придбання та роботу з цим програмним забезпеченням 

складуть 36520 грн. 

3. Економічна оцінка ефективності комплексу технологій ESD і SEO 

оптимізації. 

Економічна оцінка комплексу електронного поширення програмного 

забезпечення та оптимізації сайту здійснювалась на основі вже існуючих і 

прогнозованих даних про продажі. У таблиці 3.12 представлені зміни до і після 

застосування комплексу на ТОВ «Софтлайн  ІТ»  за один календарний рік. 
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Таблиця 3.12 

Економічна оцінка ефективності комплексу інформаційних технологій на 

основі ESD + SEO технології за один рік  на ТОВ «Софтлайн  ІТ» 

Показники До застосування Після застосування Зміни 

1 2 3 4 

Закупівельна  ціна, грн. 2 070 1 760 -310 (-14,98%) 

Ціна реалізації, грн. 2 300 2 070 -230 (-10%) 

Обсяг  продажів (шт.) 228 300 72 (+31,58%) 

Витрати, грн. 471 960 528 000 56 040 (+11,87%) 

Дохід від продажів, тис. 
грн. 

524 400 621 000 96 600 (+18,42%) 

Прибуток, тис. грн. 52 440 56 480 4 040 (+7,7%) 

Рентабельність 

продажів, % 
11,11 9,92 -1,19 

Рентабельність заходів, 

% 

 

11,06 

 

Джерело: розроблено автором  за даними ТОВ «Софтлайн  ІТ»   

Отже, економічна оцінка комплексу ESD - Electronic Software Distribution 

і SEO - Search Engine Optimization показала зміна прибутку в позитивну 

сторону на 7,7%, рентабельність продажів знизилася на 1,19%, що природно 

при зниженні ціни реалізації, а рентабельність заходів склала 11,06 %, що 

підтверджує ефективність використання комплексу. Також  комплекс заходів 

окупиться за рік з рентабельністю заходів 11,06%. 

В даний час спостерігається наступна тенденція, а саме зростає кількості 

користувачів, які виходять в мережу за допомогою сматрфону, їх частка 

становить 92% в світі. В Україні  даний показник набагато нижче і знаходиться 

на рівні 54%. Все це говорить про те, що люди в сім разів частіше користуються 

мобільними додатками, ніж пошуком в браузері. Все це так само стосується і до 
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онлайн-покупок. більшість користувачів шукають товари в онлайн-магазинах, а 

не в пошуковику. 

Сьогодні головний тренд - digital-трансформація, персоналізація, 

аналітика. В даний час швидкими темпами збільшується кількість інтернет 

користувачів, в основному, завдяки збільшенню проникнення Інтернету, що в 

свою чергу, підвищує цифрову грамотність населення та роль digital-сервісів. 

Завдяки використанню мобільних сайтів або додатків для онлайн-

покупок, реклама стає більш персоніфікованою. наприклад, завдяки 

визначенню місця розташування користувача, система самостійно збере всі 

необхідні дані і запропонує відповідні варіанти просто за запитом, що цікавить 

користувача. 

Для задоволення потреб користувачів IT  компанії повинні 

використовувати передові технології. Щоб виділитися на тлі конкурентів, 

недостатньо просто працювати з даними: потрібно розвивати експертизу в цій 

області - розробляти digital-стратегії і оцінювати ефективність реклами. В 2018-

2020 рр. одним з головних трендів було використання big data і машинне 

навчання. Що стосується машинного навчання, то це відгалуження штучного 

інтелекту. Воно автоматизує створення моделей для подальшого аналізу. Його 

завдання – аналізувати дані і знаходити закономірності, розуміння яких дає 

якісний результат швидше, ніж якби над завданням працювало безліч фахівців. 

Завдяки цьому автоматизація і машинне навчання не просто вирішують окремо 

взяту завдання, а змінюють принципи маркетингу. Вони спрощують збір 

глибокої аналітики та пошук інсайтів, прогнозування поведінки користувача, 

персоналізовану комунікацію зі споживачами і формування рекомендацій для 

користувачів.  

Для їх успішного застосування потрібен грамотний підхід і контроль з 

боку людини. Інвестиції в інтернет речей щорічно будуть рости на 22 %, а до 

2021 року на нього витратять 9 млрд дол. Технології доповненої реальності 

(AR, MR і VR) теж повинні стати буденністю для користувачів і нової e-

commerce платформою для рекламодавців. 
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Тенденція вже спостерігається: 41% користувачів зізналися, що купують 

більше, коли отримують персональні пропозиції. У доступному для огляду 

майбутньому: нейромережі допоможуть брендам і сервісам поліпшити 

взаємодію - контенту і товару, зможуть об'єднати всі канали повідомлень (SMS, 

push та ін.), створити персоналізовані лендинги і сформувати екосистему 

навколо кожного окремого користувача. 

Таким чином,  багато процесів автоматизуються, а інноваційні рішення 

стають невід'ємною частиною креативних digital-кампаній.  

Таким чином, в умовах економіки, заснованої на даних, значними 

перевагами володіють цифрові компанії і компанії, використовують цифрові 

технології. Це обумовлено тим, що діджіталізація дозволяє IT компаніям 

охоплювати якомога більшу аудиторію, збільшуючи тим самим свою 

екосистему і якість репутації. 

Сьогодні якість репутації грає найважливішу роль, оскільки 

діджіталізація стирає кордони для діяльності IT підприємств, сприяючи 

залученню різних стейкхолдерів в різних куточках земної кулі. 

Іншими словами, можна сказати, що сучасні цифрові компанії і компанії, 

які широко використовують цифрові технології, є світовими, але не з точки 

зору володіння величезними активами в багатьох регіонах, а з точки зору 

безмежних можливостей збільшення своєї екосистеми в фізичному і 

кіберпросторі. 

Отже, впровадження сучасних цифрових рішень в бізнесі дозволяє 

оптимізувати бізнес-процеси і отримувати більше інформації, а значить, 

приймати більш раціональні і обґрунтовані рішення і успішно конкурувати на 

ринку. 
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Висновки до розділу 3 

ТОВ «Софтлайн  ІТ» є підприємством ринку програмного забезпечення 

основним видом діяльності якого є реалізація програмного забезпечення. 

В ході написання роботи були виявлені лідери продажів і сформовані за 

категоріями. Визначено, що основними програмними продуктами, яким 

належить 85% продажів є: антивірусне програмне забезпечення корпорації 

«Касперський» і «Microsoft Office». Так само було проведено аналіз можливих 

видів і версій програмного забезпечення для реалізації в ТОВ «Софтлайн  ІТ». 

Вони можуть розглядатися не все, так як в діяльність компанії не входить 

реалізація технічних пристроїв, тобто не представляється можливим продаж 

OEM ліцензій. Специфічні ліцензії, тобто пропозиції по завантаженню 

демоверсий програм вже реалізовані на сайті компаній партнерів, а взаємодія з 

ними у ТОВ «Софтлайн  ІТ» здійснюється автоматичним переходом з сайту на 

сайт. Реалізація ESD ліцензій не провадилась компанією, внаслідок чого був 

розроблений комплекс інформаційних технологій. У компанії була застосована 

технологія ESD (Electronic Software Distribution). Для роботи з електронним 

розповсюдженням ліцензій було вибрано партнерство з 1C і їх платформа 1C: 

Електронна Дистриб'юція. Вибір зроблений не випадково, а на підставі переваг, 

які дає партнерство компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ» і 1С. 

Так само було запропоновано провести SEO оптимізацію сайту, яка 

забезпечить сайту доступний інтерфейс, дозволить сайту піднятися в позиціях 

при пошуку в пошукових системах, так само збільшить відвідуваність інтернет 

ресурсу і позитивно вплине на ефективність продажів. SEO оптимізацію сайту 

компанії ТОВ «Софтлайн  ІТ» буде проводить за допомогою комплексу SEO 

PowerSuite.  

Економічна оцінка комплексу ESD - Electronic Software Distribution і SEO 

- Search Engine Optimization показала зміна прибутку компанії ТОВ «Софтлайн  

ІТ» в позитивну сторону на 7,7%, рентабельність продажів знизилася на 1,19%, 

що природно при зниженні ціни реалізації, а рентабельність заходів склала 

11,06%, що підтверджує ефективність використання комплексу.  
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ВИСНОВКИ 

В умовах масштабної глобалізації, інноватизації, стрімкого розвитку 

технологій штучного інтелекту, те що здавалось далеким майбутнім розвитку 

суспільства настає занадто швидко, світові тенденції змінюються щосекунди.  

Так, у середньовіччі за 20 років могло не змінитися нічого, але сьогодні світ 

змінюється прискореними темпами, і важко уявити, яким він буде не тільки 

через століття, а навіть через 10 років. 

Наслідки впровадження результатів четвертої промислової революції 

будуть мати негативний ефект для тих країн світу, які де-факто належать до 

слабких економік із нерозвиненими соціально-економічними інститутами, які 

не «зловили» хвилю технологічних інновацій.  

Враховуючи складну військово-політичну ситуацію в Україні, масову 

корупцію, «технологічний пат» (як називає технологічне відставання Герхард 

Менш) та сировинну зорієнтованість експорту продукції, існують значні 

загрози для закріплення України як аутсайдера у глобальних процесах 

формування цифрового суспільства й подальшої деградації національної 

економіки.  

Натомість реалізація потенціалу до створення конкурентоспроможного 

українського технологічного й програмного продукту на світовому ринку може 

стати драйвером до формування національної цифрової економіки та її 

інтеграції в глобальний суспільно-економічний простір, заснований на 

імперативах четвертої промислової революції.  

Останні роки дослідження феномена четвертої промислової революції та 

його впливу на розвиток людства стало предметом аналізу вчених різних 

наукових течій, Нобелівських лауреатів, представників державної влади, бізнес-

структур, асоціації підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ).  

Індустрія 4.0 є промисловим виробництвом майбутнього, яке вже 

твориться сьогодні. Тому Україні потрібно активно включатися у світові 

процеси, які пов'язані з новим трендом розвитку економіки, щоби зайняти гідне 

місце серед розвинутих країн світу. Хоча метою Індустрії 4.0 є інноваційна 
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зміна промислового виробництва, проте її вплив буде відчуватися в усіх 

галузях 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 відповідних 

спеціалістів.  

Інноваційність Індустрії 4.0 вимагає проведення різних фундаментальних 

та прикладних наукових досліджень. Поряд із дослідженнями, які відносяться 

до технічних наук, необхідно провадити дослідження, які відносяться до 

економічних наук. Зокрема, дослідження впливу Індустрії 4.0 на зайнятість 

населення, навколишнє середовище, дослідження проблем енергозбереження 

тощо. 

Інноваційні впровадження, які передбачені концепцією програми 

Індустрія 4.0, зумовлюють ряд ризиків, основними з яких є:  

1) Розповсюдження інформаційного простору та перетворення в 

майбутньому всієї інформації на цифрову посилюють загрози зловмисного 

використання «цифрового багатства». Такого роду злочини в кіберпросторі 

можуть призвести як до втрати цінної інформації, шпигунства, експлуатацію 

вразливостей у застарілому обладнанні, проявів складних форм пропаганди, 

зміни суджень пересічних громадян, несанкціонованого встановлення 

шкідливого програмного забезпечення, так і до економічної дестабілізації [12; 

16].  

2) Ризики інтелектуально-кадрових ресурсів, технологічне безробіття. 

Заміна людей машинами є однією з основних причин підвищення загального 

рівня безробіття за останні 30 років (до прикладу, за даними дослідження 

Оксфордського університету, 47% робочих місць у США опиняться в зоні 

ризику внаслідок масової автоматизації виробництва, роботизації та штучного 

інтелекту [1]).  

3) Ризики забруднення навколишнього природнього середовища. 

Внаслідок діяльності підприємств Індустрії 4.0 людство досить високою ціною 



96 

 

 

може заплатити за зростаючу індустріалізацію у зворотному негативному 

впливі на екологічний стан всесвіту.  

4) Класичні ризики: інвестиційні, ризики ресурсного забезпечення, 

адміністративно-правового регулювання, інноваційні ризики тощо. Так, 

інвестиційні ризики обумовлені досить тривалим терміном окупності 

вкладених фінансових ресурсів у проекти для підприємств Індустрії 4.0. Ризики 

ресурсного забезпечення пов’язані із змінами енергетичного забезпечення 

(впровадження програм енергозбереження, використання альтернативних та 

відновлювальних джерел енергетичних ресурсів).  

5) Ризики стандартів, ризики неузгодженості, ризики управління 

підприємствами, ризики хмар, ризики роботи із великими базами даних. Так, 

ризики стандартів полягають в тому, що відсутня єдина методологія 

стандартизації та уніфікації використання програмних продуктів та цифрового 

простору. Основні загрози використання хмарних обчислень проявляться в 

тому, що інформація зберігається на віддаленому сервері, доступ до якого може 

бути перекрито на фізичному або програмному рівнях. Ризики роботи з 

великими базами даних полягають у значному надлишку інформації в 

цифровому просторі, що, своєю чергою, ускладнює роботу із самими даними 

[15].  

Оцінка основних макроекономічних показників розвитку України, 

проведення ревізії сформованих стратегій, концептів та імперативів державної 

політики, аналіз готовності українського суспільства до впровадження 

результатів розробок Індустрії 4.0 в промисловій сфері дозволила авторові 

зробити такі висновки. Українська економіка має водночас як ключові ризики 

та загрози щодо реалізації стратегічних напрямів Індустрії 4.0, так і унікальні 

переваги та можливості. До слабких сторін слід віднести:  

суспільства до ризикованості 

та інноваційних зрушень;  
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вої економіки, низький 

рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств;  

кларованих статків;  

-розробки.  

Водночас основними перевагами є:  

 

ння вищою освітою (79%);  

-сектор та розвинені сегменти інтеграторів-

розробників автоматизованих систем та інформаційних технологій.  

Отримані результати показали, що найбільш інноваційно активними 

країнами за 2015– 2018 рр. є Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Швеція, 

США, Сінгапур, які змінюють лише рейтингові позиції в межах лідируючих 

місць.  

Слід зазначити, що у 2015 р. до групи лідерів за рівнем інноваційних 

зрушень входив і Сінгапур зі значенням глобального індексу інновацій на рівні 

59,4 зі 100, проте у 2018 р. дана країна не входила до ТОП-10 країн-лідерів у 

сфері генерування інновацій.  

Щодо України, то за останні 4 роки маємо суттєві позитивні зрушення 

стосовно зростання рейтингових позицій, що обумовлено високим 

коефіцієнтом інноваційної ефективності, тобто співвідношенням отриманого 

результату до інноваційних ресурсів. Так, у 2015 р. Україна займала 64 місце в 

рейтингу зі значенням глобального індексу інновацій на рівні 36,5, а станом на 

2018 р. – 43 позицію в рейтингу, що відповідає значенню індексу інновацій – 

38,5. На 2019 рік – 20 місце.  

В результаті виконання дипломної роботи магістра було досягнуто 

поставленої мети дослідження, а саме проаналізовано особливості та 

концептуальні засади виникнення й розвитку технології «Індустрія 4.0», 

визначено місце України в цьому світовому тренді та окреслено перспективи 

розвитку даного тренду в Україні. 

В ході виконання даного дослідження отримано наступні результати:  
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- досліджено передумови виникнення та власне саме поняття 

«Індустрія 4.0»; 

- вивчено компоненти технології; 

- досліджено можливості та ризики використання концепції для 

розвитку економіки; 

- визначено вплив цифрової трансформації на економіку різних країн 

світу та України зокрема; 

-  проаналізовано умови та принципи впровадження digital-

технологій в практику діяльності ІТ - підприємства «Softline». 

Отже, для подальшого стимулювання інноваційної активності 

вітчизняних підприємств, підвищення рейтингових позицій України за 

міжнародними рейтинг-системами, які узагальнюють рівень технологічних 

впроваджень, для розвитку Індустрії 4.0 в Україні потрібна перш за все активна 

державна політика з виділенням пріоритетів розвитку промислового 

виробництва і підвищення якості продукції [2], удосконалення форм звітності 

щодо відображення рівня цифровізації та інноваційного розвитку України, 

гармонізація до європейських і світових стандартів.  

Використовуючи загальноприйняту у світі сегментацію Industrial 

applications, світові тренди, попередні напрацювання експертних груп у рамках 

«Стратегії хайтек до 2025 року», експортної та промислової стратегії 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі, рекомендації Міжнародної 

ради з науки, Світового центру з питань дослідження геоінформатики та 

сталого розвитку, основними драйверами економічного піднесення для України 

повинні бути:  

 виробничі та переробні галузі всіх типів, акцентуючи увагу на 

агропереробну промисловість, зважаючи на важливість для економіки України;  

енергетики;  
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-комунікаційні технології, подальший розвиток нових 

діджітал-технологій (наприклад, е-уряд, рітейл, охорона здоров’я, освіта, 

фінанси тощо);  

 

-промисловий комплекс;  

 

 

Оскільки основною рушійною силою розвитку четвертої промислової 

революції є інформаційні технології, українська економіка має достатній 

потенціал, щоб зайняти лідируючі позиції серед країн лідерів в окресленому 

секторі економіки [17]. Саме за цих обставин пропонуємо підтримувати і в 

подальшому дієву пропозицію уряду України щодо збільшення обсягу 

підготовки спеціалістів у сфері інформаційно- комунікаційних технологій (до 

прикладу, за кількістю зайнятих спеціалістів у сфері ІТ-компаній (близько 90 

тис. осіб) та за кількістю щорічних випускників з ІТ-спеціальностей (близько 15 

тис. осіб) Україна є лідером серед країн Центральної та Східної Європи). У 

даному напряму дієвими залишаються взаємодія органів державної влади, 

підприємств, які є лідерами в галузі інформаційних технологій; бізнес-

структур- роботодавців, закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку ІТ-

спеціалістів, наукових інноваційних та індустріальних парків; здійснювати 

постійне підвищення кваліфікації викладачів шляхом, зокрема, стажування в 

провідних міжнародних і вітчизняних виробничих та ІТ-компаніях [14].  

Основні висновки та пропозиції автора щодо мінімізації негативного 

впливу загроз четвертої промислової революції та ефективного впровадження 

концепції Індустрії 4.0 в Україні полягають у такому:  

вання інформаційного 

суспільства, перехід від економіки з паливно-енергетичною спрямованістю до 

економіки, спрямованої на знаннях;  

-

сегментів, що є пріоритетними для Індустрії 4.0, у тому числі розробка проектів 
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у контексті отримання грантового фінансування, створення команди 

фандрейзингу [3];

потенційні розробки в даному сегменті економіки в рази перевищують ємкість 

внутрішнього ринку;  

об’єднання закладів вищої освіти щодо розробки єдиних стандартів у 

контексті підготовки та перепідготовки фахівців, конкурентоспроможних 

працювати в нових технологічних умовах;  

головнішого стейкхолдера в 

розвитку Індустрії 4.0;  

-структур розвитку талантів, 

сприяння формуванню схильності студентів щодо створення креативних 

індустрій, креативної економіки, реалізації концептуальних принципів Індустрії 

4.0;  

 підтримка підготовки актуальних для Індустрії 4.0 

спеціалістів різних галузей [6];  

го та негативного впливу 

Індустрії 4.0 на рівень «технологічного безробіття» та сталий розвиток 

суспільства 
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