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Проаналізовано особливості продукування багатства в умовах широкого запровадження технологічних основ виробництва 

матеріальних та нематеріальних благ згідно принципам «Індустрії 4.0». Обґрунтовано важливість четвертої промислової 

революції для економічного розвитку сучасних макроекономічних систем. У результаті дослідження виявлено зберігання тенденції 

до укрупнення виробництва.  Аргументовано доцільність широкого впровадження адитивних технологій та кібер-фізичних систем 

у процес суспільного відтворення багатства. 
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Постановка проблеми. Упродовж всієї історії 

людства, людина, завдяки своїм інтелектуальним 

здібностям, була і залишається ключовим елемен-

том, каталізатором якісних перетворень у структурі 

продуктивних сил, які виражались у науково-техніч-

них революціях (НТР). Наслідком НТР, завжди була 

кардинальна зміна технічних основ продукування 

багатства, яка проявлялась у промислових револю-

ціях (ПР). Кожна ПР суттєво вплинула на процес 

суспільного відтворення багатства: 1) перша ПР 

(XVIII-XIXст.) – масштабний розвиток промисло-

вого виробництва, становлення капіталізму; 2) друга 

ПР (XIX-XX ст.) – швидка індустріалізація та 

застосування електроенергії, що поставило процес 

виробництва матеріального багатства на конвеєр; 

3) третя ПР або цифрова революція (кінець XX ст.) – 

перехід від механічних та електронних технологій до 

цифрових, з'явились перші комп'ютерні технології, 

які дозволили автоматизувати виробництво. 

Огляд і аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Сьогодні економісти зі всього світу 

стверджують, що суспільство знаходиться на почат-

ку четвертої промислова революції (ІР)3, що невпин-

но наближається останнє десятиліття. Наприклад, К. 

Шваб [5], відзначає, що вона є неминучою і вона 

буде такою ж важливою для розвитку продуктивних 

сил, як і минулі три. Ця проблематика знайшла своє 

місце у роботах вітчизняних вчених, які досліджують 

різні аспекти її впливу на процес суспільного відтво-

рення та економічного розвитку макроекономічних 

систем (М. В. Якимчук [3], О. В. Жулин [1], О. С. 

Керея [2]). Четверта ІР сконцентрована на питанні 

«Як автоматизувати процеси виробництва, розподілу 

та споживання суспільного багатства для ефектив-

нішого та справедливого його розподілу?» – структу-

ру його вартості у новій соціально-економічній реа-

льності. Головними особливостями четвертої проми-

                                                           
3 Вперше термін «четверта промислова революція» був 

використаний у 2011 році на Гановерській промисловій виставці. 

слової революції є всеохоплююча інтернетизація, 

автоматизація та роботизація всіх сфер життя суспі-

льства, в особливості виробничої, що обумовлено 

впровадженню більш точних, продуктивних та деше-

вих датчиків, комп’ютерів, розвитком штучних ней-

ронних мереж та технологій машинного навчання. 

Метою статі є дослідити суспільного відтворення 

багатства макроекономічними системами в умовах 

впровадження нових технічних підходів до 

виробництва, обігу та споживання матеріальних та 

нематеріальних благ. 

Основні результати дослідження. «Індустрія 

4.0» є загальним терміном, що охоплює певні 

технології у сфері автоматизації, обміну даних та 

виробничих процесів. Нові підходи та способи ство-

рення багатства постіндустріального суспільства, ви-

ражають шість принципів [6;7].: 1) сумісність (здат-

ність кібер-фізичних систем, людей та розумних за-

водів бути підключеними до однієї мережі, обміню-

ватись інформацією між собою через інтернет речей 

та послуг; 2) віртуалізація (віртуальна копія розумно-

го заводу чи виробничих процесів, яка створюється 

шляхом об'єднання даних із сенсорів із віртуальними 

імітаційними моделями, як, наприклад, рослини); 

3) децентралізація (здатність кібер-фізичних систем, 

які знаходяться на заводах, самостійно приймати 

рішення, регулюючи кількісні чи якісні характерис-

тики виробництва благ у відповідності до суспільних 

потреб, на основі даних від просьюмер-кібер-

фізичних систем); 4) можливість у реальному часі 

збирати та аналізувати дані з миттєвим отриманням 

результатів, ідей чи рішень; 5) орієнтація на сервіси 

надання послуг кібер-фізичних систем або розумних 

заводів через інтернет; 6) модульність (гнучка 

адаптація виробничого процесу до мінливих умов 

світу, шляхом швидкої заміни або розширення 

окремих модулів). 
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Важливість «Індустрії 4.0» для розвитку сучасних 

макроекономічних систем полягає у зростанні про-

дуктивності виробництва, рівня доходів, та інвести-

цій. Показовим є звіт підготовлений Бостонською 

консалтинговою групою «BCG. Perspectives» [4], у 

якому на прикладі Німеччини показані економічні та 

соціальні переваги, які країна отримає від нової 

індустріальної революції. Наслідком поширення 

«Індустрії 4.0» серед виробників протягом наступних 

5-10 років, стане суттєве підвищення продуктивності 

праці в особливості: 1) за рахунок зниження на 15-

25% витрат на перетворення (прямі витрати праці + 

накладні виробничі витрати); 2) завдяки зниженню 

витрат на матеріали продуктивність зросте на 5-8%. 

Проте, рівень вигоди від впровадження нових техно-

логій, різнитиметься в залежності від галузі. Наприк-

лад, найбільші переваги отримають виробники 

промисловості, продуктивність яких зросте на 20-

30%; очікуваний приріст продуктивності для вироб-

ників автомобільної промисловості очікується у ме-

жах 10-20%. Зростаючий попит виробників на 

обладнання, що відповідає принципам «Індустрії 

4.0», у поєднанні з новими способами виростання 

даних, призведе до збільшення доходів Німеччини 

приблизно на 30 млрд. євро щорічно або на 1% ВВП. 

Очікуване зростання зайнятості населення упродовж 

наступних 10 років складе 6%, а потреба у адаптації 

виробництва до нових технологій потребуватиме від 

виробників суттєвих інвестиції, сукупний обсяг яких 

приблизно оцінюється у 250 млрд. євро за 10 років 

або 1,5% від доходів виробників. 

«Індустрія 4.0» – це, у першу чергу, новий якісний 

рівень масового виробництва. Важливим є те, що но-

ві технологічні підходи до виробництва, дозволять 

створювати матеріальні блага малими партіями, що 

досягається взаємодією виробників та споживачів (з 

приводу створення та споживання багатства) у реаль-

ному часі. Це дозволить швидше задовольняти акту-

альні споживчі потреби ніж сьогодні, завдяки біль-

шій адаптивності та продуктивності виробничого 

процесу. Отже, зросте ефективність та гнучкість 

суспільного відтворення в цілому. 

Починаючи з першої промислової революції по 

сьогодення, тенденція до укрупнення виробництва 

продовжує зберігатись. Спочатку мануфактурне ви-

робництво змінилось фарбниками, згодом фабрики 

змінились на великі фабрики, а сьогодні будуються 

інноваційні гіга-фабрики з врахуванням найсучасні-

ших інженерних рішень, плануванням простору та 

автоматизованого виробничого процесу. Прикладом 

є нові фабрики компаній «AMRC», «SpaceX», 

«Siemens», «Lockheed Martin», «Intel» – Intel Fab32, 

«Tesla» – «Гігафабрика 1». Остання є фабрикою з ви-

робництва літій-іонних акумуляторів, що розроблена 

та побудована компанією «Tesla Inc», вартість будів-

                                                           
4 Машинне навчання –це здатність машин навчатись без 

безпосереднього програмування операцій, що дозволяє сформувати 

ництва якої склала близько 5 млрд. дол. США. Таке 

укрупнення виробництва та впровадження нових 

технологій автоматизації дозволило приблизно на 

30% зменшити рівень витрат на виробництво одини-

ці продукцію (літій-іонного акумулятора)[8]. 

Розвиток технологій автоматизації виробничих 

процесів, з подальшим їх впровадженням, є харак-

терною рисою нової парадигми економічного відтво-

рення багатства. Історично розвиток продуктивних 

сил ліквідував одні галузі, проте створював інші, 

посилюючи розподіл праці, який зростав з розвитком 

суспільства. Однак, у сучасних умовах є ризик того, 

що така ситуація більше не повториться. Продуктив-

ність сучасних машин у повторюваних та передбачу-

ваних операціях (виробничих патернах) є надзви-

чайно високою у порівнянні з людиною. У минулому 

така висока продуктивність машин стала причиною 

вивільнення значних людських ресурсів із сфери без-

посереднього виробництва матеріальних благ. Про-

те, у складних та творчих завданнях їх продуктив-

ність була низькою. Сьогодні здатність машин та 

комп’ютерних систем виконувати складні завдання 

невпинно зростає, поступово вивільняючи людину 

не тільки із сфери матеріального, але і частково нема-

теріального виробництва благ (чат-боти, боти консу-

льтанти, програмні комплекси для вирішення вузь-

ких завдань тощо). У майбутньому можлива ситуа-

ція, коли людині як продуценту багатства не буде 

місця для подальшої масової спеціалізації, оскільки її 

здібності будуть нижче здібностей машин та програм. 

Сучасні тенденції свідчать, що людина також пос-

тупово лишається звання незамінного (домінуючого) 

продуцента нематеріального багатства, залишаючи 

їй ту частину створення інтелектуальних та креатив-

них продуктів, що обумовленні потребою створення 

нових технологій та кібер-фізичних систем. Причи-

ною цьому є машинне навчання4. Здатність машин 

навчатись сьогодні є надзвичайно високою, оскільки, 

кожного дня компанії та людина завдяки електрон-

ним пристроям (смартфон, комп’ютер, фітнес-

браслет тощо) збирають колосальні об'єми даних про 

все: поведінку, погоду, медичні показники, комуніка-

ції та те, як саме людне веде свою фізичну або інте-

лектуальну виробничу діяльність. Однак, найбільш 

важливими є данні, отримані від наших випадкових 

або творчих дій, які призводять до створення нового 

продукту чи його властивості. Це дозволяє навчити 

машину тому, як саме відбувається створення матері-

ального та нематеріального багатства. У порівнянні з 

людиною, машина володіє вагомою перевагою, а са-

ме: 1) може бути скопійована (розмножена) при ну-

льових витратах; 2) висока швидкість до розвитку та 

удосконалення. 

певні навички та здібності у результаті аналізу вхідних даних, та 

використовується для створення штучні нейроні мереж. 
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Завдяки штучним нейронним мережам5, можливо 

суттєво оптимізувати ланцюг формування вартості 

блага, що досить активно практикується компаніями 

сучасності. Спочатку аналізуються особливості ви-

робничого процесу, пов'язаного із продукування то-

вару. Потім встановлюється, на якому проміжку ви-

робничого ланцюга потрібна безпосередня участь 

кваліфікованих спеціалістів (людина), а де її можна 

замінити автоматизованими машинами або програ-

мами. Діяльність залучених спеціалістів (переважно 

за фрілансом) становить основу для машинного нав-

чання штучних нейронних мереж, що у подальшому 

дозволяє замінити людей і в цих процесах до момен-

ту, коли потрібні нові якісні властивості системи. 

Наслідком стає ситуація, коли машини та програми 

стають кращими за людину у багатьох сферах вироб-

ництва матеріального або нематеріального багатства, 

особливо у галузях, де якість та удосконалення про-

дукції обумовлена обсягом та якістю отриманих да-

них, як наприклад, фармацевтика та медицина. Ін-

формаційна ера у поєднанні з автоматизацію процесу 

суспільного відтворення створює великі можливості 

для розвитку сучасних макроекономічних систем, 

змінюючи не тільки сутність та принципи проду-

кування багатства, а і систему організації та функціо-

нування суспільства в цілому. 

Хоча людина все ще займає ключове місце у 

продукуванні багатств суспільства, у майбутньому 

вона може буде витіснена творчими здібностями 

створеними нею продуктами. Вже сьогодні штучний 

інтелект у його простій формі штучних нейронних 

мереж, когнітивних систем та інших програмних 

платформ, дозволяють людині управляти автомобі-

лем, передбачувати погоду, направляти та корегува-

ти фінансові потоки, оцінювати рівень інформацій-

ної безпеки та ставити діагнози пацієнтам різного 

роду медичних закладів. Людина стоїть на початку 

шляху, у кінці якого інтелектуальні продукти, ство-

рені людиною, набудуть творчих властивостей і змо-

жуть самі генерувати ідеї. І хоча сьогодні у деяких 

сферах діяльності людини – це вже є дійсністю, це 

ще не набуло системних якостей (масовості). 

Окрему увагу потрібно приділити безпосереднім 

засобам виробництва матеріальних благ, особливо 

технології адитивного або трьохвимірного друку, 

сутність якої полягає у створенні матеріальних об'єк-

тів, шляхом послідовного накладання шарів (виро-

щування) матеріалу. Її еволюція відбувалась надзви-

чайно, починаючи від створення лише полімерних 

матеріалів на початку свого існування до створення 

металевих конструкцій, ліків, донорських органів, 

літаків-дронів, машин та навіть будівель, роздруко-

ваних безпосередньо на будівничому майданчику. 

Сьогодні ця технологія нараховує широкий обсяг 

                                                           
5 Штучна нейрона мережа – це математична модель, яка побудована 

за принципом організації і функціонування біологічних нейронних 

мереж, і має програмне та апаратне втілення.  

способів створення матеріальних об'єктів за допомо-

гою: 1) екструзії: моделювання, шляхом наплавлення 

(FDM), робокастінг (DIW); 2) фотополімерізації: ла-

зерна стереолітографія (SLA), цифрова світлодіодна 

проекція (SLA-DLP); 3) формування шару на рівно-

му шару порошку: трьохвимірний друк (3D Printing), 

електро-променева плавка (EBM), селективне лазер-

не спікання (SLS), пряме лазерне металеве спікання 

(DMLS), селективне теплове спікання (SHS); 4) 

подача дротяного матеріалу: електро-променеве без-

формове виготовлення (EBF); 5) ламінування: виго-

товлення об'єктів з використанням ламінування 

(LOM); 6) точкова подача порошку: пряме енерге-

тичне осідання (DEP); 7) струменевий друк (метод 

мультиструменевого моделювання (MJM) та інші 

технології позиціювання головок друку. Важливість 

трьохвимірного друку полягає у фундаментальній 

зміні того, як саме створюються матеріальні блага, 

трансформуючи всю виробничу модель суспільного 

відтворення багатства сучасними макроекономічни-

ми системами. Вона є однією із важливих складових, 

які визначають та обумовлюють продукування ба-

гатства в умовах нового, гнучкого, продуктивнішого 

та адаптивного виробництва матеріально-речового 

багатства, постаючи каталізатором розвитку, у 

процесі руху суспільства до постіндустріальних 

соціально-економічних відносин. 

Однак, незважаючи на те, що починаючи з 2003 

року вартість засобів виробництва та собівартість 

благ, створених на основі адитивних технологій, 

неухильно зменшується, реальні умови експлуатації 

показують, що сьогодні створення матеріального 

багатства на базі адитивних технологій потребує 

значних людських ресурсів, в особливості ручної 

праці для підготовки матеріалів та подальшої 

обробки. Розвиток робототехніки та кібер-фізичних 

систем з їх подальшим впровадженням у виробничий 

процес, дозволить зменшити собівартість одиниці 

продукції при зростаючій продуктивності праці, 

знизити поріг рентабельності для більшості 

підприємств у сфері матеріального виробництва. 

Застосування адитивних технологій вже сьогодні 

дозволяє виробникам зменшити фінансові та часові 

витрати на науково-дослідницькі та дослідно-

конструкторські роботи. Технологія трьохвимірного 

друку, цифрового моделювання та віртуалізації у 

поєднанні з доповненою та віртуальною реальністю, 

дає можливість сучасному інженеру або досліднику 

скоротити часові межі для створення та апробації 

комерційного зразка, шляхом швидкого 

проектування прототипів, моделюванню майбутніх 

виробничих процесів, пов'язаних із виробництвом 

матеріальних та нематеріальних благ. 
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Продовжуючи думку трансформацій технічних 

основ продукування багатства, іншим фактором, 

який в умовах становлення постіндустріального сус-

пільства розглядається потенційним локомотивом 

його економічного зростання та розвитку є кібер-

фізична система. Кібер-фізична система (англ. cyber-

physical system – CPS) являє собою інформаційно-

технологічну концепцію, сутність якої полягає у 

контролі та управлінні виробничого процесу комп'ю-

терними алгоритмами, які тісно інтегровані з 

інтернетом і його користувачами по всьому ланцюгу 

формування вартості благ і виходить за межі одного 

суб'єкта економічної діяльності (одного підприємс-

тва). Вже сьогодні вони використовуються у різних 

сферах виробництва, однак, переважно ізольовано 

одна від одної. Об’єднавши їх у єдину мережу інтер-

нету речей, у якій вони у реальному часі обміню-

ються інформацією, прогнозують, координують та 

адаптують процес виробництва – це змінює саму 

сутність суспільних відносин між виробниками та 

споживачами. Великі обсяги збору, всебічної оброб-

ки та оцінки даних із різних джерел, що стане новим 

стандартом прийняття рішень у реальному часі, 

дасть змогу швидко координувати та корегувати 

виробничий процес, наприклад, його кількісні або 

якісні характеристики, в залежності від поточних чи 

очікуваних суспільних споживчих потреб. Тобто, ви-

никає можливість віртуалізації виробничого процесу 

в реальному часі, що буде враховувати важливі 

аспекти, а саме: вартість та наявність сировини, по-

питу та пропозиції, трендів тощо. Найбільший при-

ріст продуктивності від гнучкості кібер-фізичних 

систем отримають такі галузі: харчова, машино-

будівна, а електронна та фармацевтична отримають 

вигоду у зростанні якості та функціональності своєї 

продукції, завдяки аналітичним звітам, сформованих 

на основі постійного збору великих обсягів даних. 

Отже, утворення нових точок інтенсивного та ек-

стенсивного росту по всій площині економічної сис-

теми. Нова парадигма суспільного відтворення бага-

тства – це гнучкіші та продуктивніші способи вироб-

ництва матеріально-речового багатства, які суттєво 

збільшать конкурентоздатність як окремих компаній, 

так і країн у цілому, змінивши «світовий баланс сил».  

Висновки. Досліджено особливості продукування 

багатства сучасними макроекономічними системами 

в умовах поступового запровадження технологічних 

основ «Індустрії 4.0» до масового виробництва матері-

альних та нематеріальних благ. Виявлено, що приве-

дення суспільного виробництва благ та послуг до 

принципів «Індустрії 4.0» може потенціювати еконо-

мічне зростання в країна. Досліджено роль адитивних 

технологій, кібер-фізичних систем, штучних нейрон-

них мереж та технології машинного навчання на про-

цес суспільного відтворення багатства сучасними ма-

кроекономічними системами. Відмічено, зберігання 

тенденції до укрупнення виробництва. Виявлено, по-

тенційну можливість у найближчі 20-30 років частко-

вого витіснення людської інтелектуальної праці із 

деяких сфер нематеріального виробництва благ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУЦИРОВАНИЯ БОГАТСТВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Проанализированы особенности продуцирования богатства в условиях широкого внедрения технологических основ производства материальных и 
нематериальных благ согласно принципам «Индустрии 4.0». Выявлено важность четвертой промышленной революции для экономического 

развития современных макроэкономических систем. В результате исследования отмечено сохранение тенденции к подальше укрупнению 

производства. Аргументированно целесообразность широкого внедрения аддитивных технологий и кибер-физических систем в процесс 
общественного воспроизводства богатства. 
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Silantyev O. 

WEALTH PRODUCTION FEATURES IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

Peculiarities of wealth production in the conditions of wide introduction principles of "Industry 4.0" are analyzed. The importance of the fourth industrial 
revolution for the economic development of modern macroeconomic systems have been identified and summarized. The expediency of the wide introduction of 

additive technologies and cyber-physical systems in the process of social reproduction of wealth is argued. 
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