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Моделі (етапи, типи)

розвитку суспільства (Г. Ленскі)

За способом здобуття засобів існування
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Розвиток людського суспільства може бути 
представлений у вигляді чотирьох складових:

❑ Мисливці і збирачі плодів землі

❑ Агрокультура

❑ Промислове виробництво

❑ Глобальна модель виробництва та споживання

Моделі (етапи, типи)

розвитку суспільства
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Перша стадія: 
Мисливці і збирачі плодів землі

Цей спосіб життя є екологічно
сталим, оскільки поведінка
людей повністю інтегрована з
екосистемами.

Мінімальна потреба в трудовій
діяльності.

Ця стадія тривала
протягом більше ніж 1000 поколінь.

Потужність земних екосистем дозволяла жити подібним
чином не більше ніж 30 млн. людей.
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Друга стадія: Агрокультура

❑ винаходу писемності;

❑ піднімалися міста як центри торгівлі, політичні та військові 
центри влади;

❑ з'явилася адміністративна система;

❑ міста стали культурними центрами, де відкривалися театри 
і проводилися різні видовища;

❑ розвинулися нові технології: кераміка, предмети письма, 
робота по металу і т.д.

Спосіб життя став осілим.
Це призвело до спеціалізації праці,

збільшення продуктивності праці
за рахунок своїх і наявних
ресурсів.
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Друга стадія: Агрокультура

У цих нових суспільствах з'явилися нові властивості:

❑ соціальна нерівність;
❑ великомасштабні війни;
❑ епідемії;
❑ ринок товарів і послуг;
❑ комерція;
❑ рабство;
❑ демократія;
❑ науки;
❑ релігії.

Ця стадія продовжувала свій розвиток 
протягом 400 поколінь.
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Третя стадія: 
Промислове виробництво

❑ зростаюча продуктивність;

❑ зростання народонаселення;

❑ локальне перенаселення та еміграції;

❑ використання природних палив як джерел енергії;

❑ розвиток торгівлі;

❑ розвиток транспортної інфраструктури.

На початку 20-го сторіччя були додані нові галузі промисловості 
- електрообладнання, хімія, виробництво автомобілів.

Ця стадія тривала протягом 8 поколінь.
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Четверта стадія: 
Глобальна модель виробництва і споживання

❑ науково-дослідні, проектно-конструкторські 
роботи стають важливою складовою 
виробництва;

❑ розвиток засобів зв'язку та обміну інформацією;

❑ широкий розвиток бізнесу;

❑ появи транснаціональних корпорацій;

❑ поляризація світу, посилення структурної 
нерівності;

❑ експорт «стилю життя».
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Четверта стадія: 
Глобальна модель виробництва і споживання

❑ 20% світового населення отримують 86% світового
доходу;

❑ середня частина, тобто 60% населення отримують 13%
світового доходу;

❑ решту 20% отримують 1% світового доходу.

Частка найбільш забезпечених людей (з активами понад 100 тис. доларів)
становить 9,5% усього населення планети. Вони в сукупності володіють 84,1%
світових багатств порівняно з 86% минулого року.

Сукупні статки населення світу з липня 2017 року по кінець червня 2018 року
збільшилися на 14 трлн доларів, або на 4,6%, і сягнули 317 трлн доларів.

Source: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

https://industry4-0-ukraine.com.ua/2017/03/06/industry-4-0-%D1%8F%D0%BA-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0/
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4-та промислова революція в контексті 
сталого розвитку

https://ua.korrespondent.net/business/web/3802445-promyslova-revoluitsiia-40-na-porozi-novoi-epokhy
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

Вони зможуть вибудовувати процес 

виробництва з меншою кількістю 

помилок, взаємодіяти з виробленими 

товарами і за необхідності 

адаптуватимуться під нові потреби 

споживачів.

Особливість 4 промислової революції полягає в масовому 

впровадженні кіберфізичних систем у виробництво. 

Передбачається, що ці 

кіберфізичні системи 

будуть об’єднуватися 

в одну мережу, 

зв'язуватися одна з 

одною в режимі 

реального часу, само 

налаштовуватися і 

навчатися новим 

моделям поведінки. 
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

ТОТАЛЬНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Четверта промислова революція означає 
все більшу автоматизацію абсолютно всіх 
процесів та етапів виробництва: від 
цифрового проектування виробу, 
створення його віртуальної копії — до 
віддаленого налаштування обладнання 
на заводі відповідно до технічних вимог 
для випуску цього конкретного 
«розумного» продукту.

https://delo.ua/business/chetverta-
promislova-revoljucija-chogo-nam-
ochikuvati-334676/

https://delo.ua/business/chetverta-promislova-revoljucija-chogo-nam-ochikuvati-334676/
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНДУСТРІЇ 4.0

Ідея в тому, щоб 
автоматизація була 
настільки повною, 
наскільки це взагалі 
можливо. 
Співробітникам, при 
цьому, відводиться 
роль контролера.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

УНІКАЛЬНІСТЬ, ЯК МАСОВИЙ ПРОДУКТ

За індивідуальним замовленням можуть вироблятись і двигуни, і
сервери, і взагалі будь-що.

Роботизація заводів Tesla, що випускають електромобілі, дозволила компанії
розгорнути виробництво не в Китаї, а в Каліфорнії.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

РЕСУРСИ ДЛЯ ЗМІН

Не всі компанії з довгою історією переживуть хвилю цифрової трансформації. 
Але ті, які зможуть трансформуватись, матимуть вдвічі більший прибуток.

https://delo.ua/business/chetverta-promislova-revoljucija-chogo-nam-ochikuvati-334676/

наприклад, акції компанії Harley-Davidson
після трансформації бізнесу в партнерстві 
та завдяки впровадженню принципів 
Індустрії 4.0 зросли у ціні в 7 разів за 
шість років. І це незважаючи на те, що 
компанія пережила серйозне падіння 
попиту на свою продукцію через 
економічну кризу. 
Тепер можна замовити свою особисту 
модель легендарного Harley в улюблених 
кольорах та отримати її вже за 6 годин 
одразу із заводу.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

Наслідки і ризики революції

Для економіки:
❑ зростання очікувань з боку замовника;
❑ поліпшення якості продуктів;
❑ спільні інновації;
❑ нові форми організації.

Для людей:
Розвиток технологій також може викликати збільшення розриву між доходами від
капіталу і від праці і, як наслідок, зростання нерівності.
Попит на працівників з низьким рівнем освіти і більш низькою кваліфікацією, навпаки,
знизиться.

Для держави:
Нові технології нададуть можливість громадянам впливати на політичне життя своєї
держави, але Індустрія 4.0 загострить проблеми безпеки, а війни в майбутньому
матимуть зовсім іншу природу.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

Інтернет речей (Internet of Things)

Internet of Things - концепція простору, у якому все з 

аналогового і цифрового світів може бути поєднане.

Це не просто безліч різних 

приладів і датчиків, 

об'єднаних між собою 

дротяними і бездротовими 

каналами зв'язку і 

підключених до інтернету, 

а це більш тісна інтеграція 

реального і віртуального 

світів, у якому спілкування 

виробляється між людьми 

і пристроями.

https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/ai-for-the-earth-jan-2018.pdf
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

Принципи побудови Індустрії 4.0
Німці сформулювали кілька основних 
принципів побудови "Індустрії 4.0", 
дотримуючись яких компанії можуть 
впроваджувати сценарії четвертої промислової 
революції на своїх підприємствах.

Перший — це сумісність, що означає 
здатність машин, пристроїв, 

сенсорів та людей взаємодіяти один 
з одним через інтернет речей (IoT).

Це веде до наступного принципу — прозорості, яка з'являється у 
результаті такої взаємодії. У віртуальному світі створюється цифрова 
копія реальних об'єктів, систем, функцій, яка точно повторює все те, що 

відбувається з її фізичним клоном. Внаслідок цього накопичується 
максимально вичерпна інформація про всі процеси, які відбуваються з 
обладнанням, "розумними" продуктами, виробництвом у цілому і так 
далі. Для цього потрібно забезпечити можливість збору всіх цих даних 

із сенсорів та датчиків, а також з обліку контексту, у якому вони 
генеруються.
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

Принципи побудови Індустрії 4.0

Технічна підтримка — третій принцип "Індустрії 4.0". 
Комп'ютерні системи допомагають людям приймати 

рішення завдяки збору, аналізу та візуалізації всієї 
інформації, про яку говорилося вище. Ця підтримка також 

може полягати у повному заміщенні людей машинами 
при виконанні небезпечних чи рутинних операцій.

Четвертий принцип — деталізація управлінських рішень, 
делегування деяких із них кіберфізичним системам. 

Ідея полягає в тому, щоб автоматизація була настільки повною, 
наскільки це взагалі можливо: всюди, де машина може ефективно 
працювати без втручання людей, рано чи пізно повинно відбутися 

заміщення людини машиною. Співробітникам при цьому відводиться 
роль контролерів, які можуть приєднатися в екстрених ситуаціях.
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4 промислова революція в контексті сталого 
розвитку Вигоди автоматизації бізнес-процесів
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4 промислова революція в контексті 
сталого розвитку

"Четверта революція йде на нас, як цунамі! Швидкість цієї революції така
висока, що політичній спільноті важко або навіть неможливо встигати з
необхідними нормативними та законодавчими рамками".

Він також вважає: "Ця революція кардинально змінить те, як ми живемо,
працюємо, ставимося один до одного. Подібного масштабу і складності змін
людству ще ніколи не доводилося відчувати. Вже зараз очевидно, що вона
торкнеться всіх груп, шарів і прошарків людства і всіх професій".

Відомий швейцарський економіст доктор 
Клаус Шваб, засновник і керівник 
Всесвітнього економічного форуму, свідчить: 



Уже за 5 років ми зможемо побачити радикальну зміну професій. 
Четверта промислова революція торкнеться більше 35% наявних сьогодні 
робочих навичок. Такий прогноз дає доповідь Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі «Майбутнє працевлаштування».

До 2020 року актуальними будуть робототехніка та автономний транспорт, 
штучний інтелект та навчання за допомогою машин, з’являться нові 
матеріали, біотехнології та геноміка.

Респонденти визначили 10 навичок, найбільш затребуваних до 2020 року:

1. Рішення комплексних завдань
2. Критичне мислення
3. Творчі здібності
4. Управлінські таланти
5. Координація з іншими
6. Емоційний інтелект
7. Здатність міркувати і приймати рішення
8. Орієнтація на обслуговування
9. Навички ведення переговорів
10. Когнітивна гнучкість

http://www.weforum.org/agenda/2016/01/th...ign=buffer 25

http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution?utm_content=buffer7f05c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Роль технологій у 
сталому розвитку 

суспільства
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❑ Технологія - це сукупність технічних засобів, які люди
використовують для поліпшення оточуючого їх світу.

Технологія скрізь може зробити наше життя кращим
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ОДНАК, чи не перетворюється ми на 
заручників світової технології?
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І ЧИ НЕ Є ТЕХНОЛОГІЯ ЗЛОМ?
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Хто контролює технології?

❑ Влада?

❑ Компанії?

❑ Громадські організації?

До появи технологій люди самостійно виробляли більшу
частину товарів, які самі й споживали.

Сьогодні фактично неможливо знайти, звідки наші товари
приходять.

І ми повинні вірити публічним заявам компаній, що вони не
піддають небезпеці наше життя і здоров'я.
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Підприємство і принципи сталого 

розвитку

Ядро
підприємства



Підприємство і принципи сталого 

розвитку

Підприємство і суспільство
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Підприємство і принципи сталого 

розвитку
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Підприємство ХХ століття



Підприємство і принципи сталого 

розвитку
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Підприємство ХХІ століття
- нульові відходи
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Підприємство і принципи сталого 

розвитку

Підприємство ХХІ століття
- тісні зв'язки



36

Підприємство ХХІ століття

❑ орієнтоване на послуги
❑ ресурсо-ефективне
❑ з нульовими викидами
❑ керується принципами «зеленої» енергетики
❑ тісно пов'язане з посередниками і суспільством


