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Перехід до Індустрії-4.0 потребує впровадження кіберфізичних систем, 

цифровізації процесів управління та виробництва у всіх сферах життя 

людини. Цифрові технології використовуються для збору і аналізу великих 

обсягів даних, підтримки і автоматизації процесів прийняття рішень та 

управління, впровадження передових технологічних процесів тощо. 

Активне впровадження подібних технологій можна назвати смартизацією. 

У зв’язку з тим, що на Донбасі сконцентровано значний виробничий 

потенціал, серед основних напрямків смартизаціі слід виділити Інтернет 

речей (об'єднання в комп'ютерну мережу всіх виробничих об'єктів, 

обладнання та навіть матеріалів), вдосконалення та автоматизацію 

виробничих процесів, процесів прийняття рішень та управління на основі 

аналізу великих обсягів даних, забезпечення повного відстеження таких 

процесів за рахунок масового встановлення датчиків, актуаторів, 

роботизації процесів і т.д.

Сучасні процеси переходу до Індустрії–4.0 зумовлюють актуальність 

консолідації зусиль освітян, підприємців, науковців відповідних сфер та 

галузей економіки.
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Актуальність теми 
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1. Щорічний фестиваль «Робосхід» (з 2017 р.). 

Організатор – міжнародна ІТ-компанія ТОВ «Кварт-софт» (м. Краматорськ). 

Залучені ЗОШ, дитячі кружки робототехніки, технічні та комп’ютерні 

кафедри Донбаської державної машинобудівної академії.

2. Дитячій фестиваль робототехніки «RoboSmart Dn.Ua».

Головні організатори –Донецька ОДА та громадська організація 

«Інноваційні освітні технології».

3. Комп'ютерна академія ШАГ – готує програмістів, дизайнерів і системних

інженерів, яких не можна замінити штучним інтелектом.

4. Донбаська державна машинобудівна академія приймає участь у 

міжнародних програмах ERASMUS +, BIOART.

ERASMUS + – некомерційна програма Європейського союзу з обміну 

студентами і викладачами між університетами країн членів Євросоюзу, 

а також Ісландії, Ліхтенштейну, Північної Македонії, Норвегії, Туреччини;

Bioart – Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма з 

розробки штучних імплантатів для біоінженерних спеціальностей.

Освітні заходи, проекти, програми:
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5. Beetroot Academy – шведсько-українська ІТ-школа, де викладаються

інтенсивні ІТ-курси для розвиватку громадян в галузі ІТ та забезпечення 

можливості впливу на соціально-економічний розвиток України. 

6. IT 2.0 Academy, яка пропонує доступну очну освіту з максимальним 

акцентом на практичні заняття та працює на базі міжнародного центру 

розробки інформаційних систем і автоматизації бізнес-процесів 

ТОВ «IT 2.0».

7. «Стартап школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку 

та підприємницькій діяльності стартапів у цільових університетах 
Донецької та Луганської областей» за підтримки Проєкту USAID

«Економічна підтримка Східної України» та Інноваційного холдингу 

«Сікорскі Челендж».

8. Освітній проєкт Центр IT-рішень на базі ДДМА, який створено за 

підтримки Європейського союзу у рамках Програми ООН «Відновлення і 

розвиток світу» для забезпечення подальшого розвитку інформаційної

сфери в регіоні Донеччини. 

Освітні заходи, проекти, програми:



Регіональні форуми, конференції:

9. Щорічна відкрита конференція ІТ розробників «ITConnect
(м. Краматорськ). Розглядаються питання входу в IT зацікавлених 

учасників, сучасні підходи до розробки, обмін досвідом співпраці з 

міжнародними програмами. 

10. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні

інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» на 

кафедрі компьютерних інформаційних технологій Донбаської державної

машинобудівної академії (м. Краматорськ).

11. Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Молода 
наука – роботизація і нанотехнології сучасного машинобудування» на 

кафедрі інноваційних технологій і управління ДДМА (м. Краматорськ).

12. Щорічний форум «Наука. Бізнес. Інновації» за темою SMART REGION
(м. Слов’янськ). Основна мета форуму – обмін інформацією щодо 

створення цифрового суспільства, перспектив цифрового та 

інноваційного розвитку, інноваційних процесів в освіті. 

13. Відкрита конференція «Смарт пікнік» (м. Слов’янськ), присвячена 

питанням впровадження в управління містами електронного врядування. 
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 Стоврення громадської спілки «ІТ Кластер Донеччини», яка об’єднує

представників ІТ компаній, місцевої влади та освіти для розвитку IT галузі

у м. Краматорськ та Донецькій обл.

 Створення ІТ-асоціації представниками міського ІТ-сектора для 

реалізації проектів в області інформаційних технологій. До неї увійшли 

представники дванадцяти ІТ-компаній Краматорська за підтримки 

Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України».

 Об'єднання IT-компанії Донеччини в «Східно-Український техно-

кластер» з метою створення стійкої екосистеми «IТ-Бізнес-Влада-

Суспільство». У найближчих планах асоціації – запуск соціального 

проекту «Мій лікар», програмних рішень з використанням штучного 

інтелекту для підприємств житлово-комунального господарства, 

освітній проект «IТ-Пісочниця», а в подальшому – організація стартап-

інкубатора і створення обласного технопарку UNIT-Сіті для IТ-ком'юніті.

Регіональні ІТ-спілки, асоціації, кластери:



Участь у розробці та реалізації «Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2027 року»
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Проект «Трансформація регіонів через спільні розумні рішення» 
Українського інституту міжнародної політики за фінансової підтримки 

проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», в рамках якого 

передбачається розробка стратегії смарт-спеціалізації для Донецької 

області, яка є частиною Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2027 року.



Створення можливостей і стимулів для інвестицій через:

 Визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку;

 Запровадження податкових стимулів у вигляді спрямування частини 

прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток;

 Поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів;

 Страхування військово-політичних ризиків;

 Розвиток інфраструктури.

Зокрема, відповідною концепцією передбачено розробка та подання у 

шестимісячний термін проекту Стратегії економічного розвитку

Донецької та Луганської областей та план заходів з її реалізації з метою 

виконання Концепції Міністерством з питань реінтеграції тимчасово

окупованих територій разом із заінтересованими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого

самоврядування.

Концепція економічного розвитку Донецької і Луганської областей, 

схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 23.12.2020 
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Висновки

Зважаючи на вищевикладене, для подальшого розвитку переходу 

до Індустрії-4.0 на Донбасі актуальними є консолідації зусиль 

освітян, підприємців, науковців, органів влади свідчать щодо 

підтримки розвитку відповідних Індустрії-4.0 напрямів, серед яких 

пріоритетними є розвиток галузевих об’єднань, створення 

наукових та технопарків, інноваційних та освітніх центрів, 

громадських платформ та об’єднань тощо. 

Тому, для подальшого розвитку переходу до Індустрії-4.0 на 

Донбасі актуальними є формування участниками ІТ-Кластеру 

попозицій щодо плану заходів для іх подальшого включення в 

Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської

областей.
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Дякую за увагу!


