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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІНДУСТРІЇ 4.01 

 

Індустрія 4.0 – це, у першу чергу, розроблення мереж та цифрових 

технологій, а також смарт-товари, оптимізація виробництва, автоматизація та 

нові бізнес-моделі. Щоб краще зрозуміти сутність Індустрії 4.0 розглянемо її 

інфраструктуру (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Інфраструктура Індустрії 4.0 [1, с. 4] 

 

Отже, перш за все, важливими складовими Індустрії 4.0 є розумні 

інфраструктури, зокрема, «розумні» будинки, «розумні» будівлі, «розумна» 
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мобільність, «розумна» мережа, «розумна» логістика. Також визначальну роль 

у цифровій трансформації Індустрії 4.0 відіграють бізнес мережі та соціальні 

мережі. Загалом інфраструктура Індустрії 4.0, що базується на «інтернеті речей, 

послуг, даних та людей», дозволяє створювати «розумні» підприємства, 

спрямовані на «розумне» ведення господарської діяльності. 

Основними факторами, що свідчать про доцільність переходу до Індустрії 

4.0, є [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 

Індустрія 4.0 включає в себе 9 складових, які складають її основу. До них 

відносять [3, с. 3]:  

1) великі дані та їх аналіз (Big Data and Analytics): пошук цінної 

аналітичної інформації та виділення з неї потрібної і її подальша обробка 

відіграють вирішальну роль при прийняті виважених та обґрунтованих рішень;  

2) автономні роботи (Autonomous Robots): роботи, здатні виконувати 

завдання без залучення людини; вони стають більш автономними та гнучкими, 

у подальшому розглядається можливість їх взаємодії один з одним та людиною;  

3) моделювання (Simulation): крім поширення 3-D моделювання товарів, 

матеріалів та виробничих процесів, в Індустрії 4.0 моделювання буде активно 

використовуватися й у самому виробничому процесі; 

4) горизонтальна та вертикальна системна інтеграція (Horizontal and 

Vertical System Integration): тісніше інтегрування IT-систем, що дозволить не 

тільки поєднати постачальників, виробників та споживачів, а також підрозділи 

підприємства;  

5) промисловий Інтернет речей (The Industrial Internet of Things): обмін 

інформацією в режимі реального часу на основі інтегрування компонентів 

виробництва у єдину мережу;  

6) кібербезпека (Cybersecurity): захист місць зберігання та обробки даних, 

мереж їх передачі, важливих промислових системи та виробничих ліній; 



7) хмари (The Cloud): переміщення машинних даних та функціональних 

можливостей у хмари, що дозволить надавати додаткові послуги для 

виробничих систем; 

8) адитивне (додаткове) виробництво (Additive Manufacturing): 

використання 3-D друку не лише для виготовлення прототипу та окремих 

компонентів, а також для виробництва невеликих партій кастомізованих 

товарів;  

9) розширена (або віртуальна) реальність (Augmented Reality): системи на 

основі розширеної реальності вже підтримують різноманітні послуги, такі як 

вибір компонентів на складі та відправлення інструкцій з ремонту на мобільні 

пристрої; у подальшому розширена реальність використовуватиметься для 

надання працівникам інформації в режимі реального часу для покращення 

прийняття рішень та виконання робочих обов’язків. 

Крім того, до нових технологій Індустрії 4.0 можна віднести [4, с. 1]: 

1) штучний інтелект та робототехніка; 2) блокчейн та технологія обліку; 

3) передові матеріали та наноматеріали; 4) нові комп’ютерні технології; 

5) геоінженерія; 6) нейротехнології; 7) космічні технології; 8) біотехнології; 

9) «захоплення», зберігання та передача енергії. 

Таким чином, Індустрія 4.0 спрямована на забезпечення взаємодії всіх 

учасників формування ланцюга вартості при одночасній єдності та 

спорідненості їх всіх за рахунок єдиної світової мережі – Інтернету речей на 

промисловому рівні. 
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