Мотиви для створення регіонального Центру 4.0:

• Для кінцевих замовників:
уніфікація та стандартизація технічних умов по багатьом напрямкам, що дає в
результаті економію власних ресурсів та зниження загальної вартості проектів.
• Для інтеграторів:
оптимізація та зниження собівартості інженерних робіт, й особливо в
командному режимі розробки.
• Для викладачів ВНЗ:
можливість створення легко масштабованої бази знань та нових тренінгових
курсів, в тому числі, комерційних. Розробка і гармонізація стандартів в тісній
кооперації з виробниками.
• Для вендорів та інтеграторів:
можливість встановлення нового каналу (джерела) ідейного лідерства та більш
ефективного залучення замовників.

ЦІЛИ ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРА 4.0 В ХАРКОВІ
Що нам дає відкриття Центру 4.0?
1. Отримання обладнання для створення лабораторій IIoT:
А. Навчання студентів на сучасному обладнанні, що використовується
в промисловості, програмування та злам контролерів з метою виявлення
уразливостей ПЗ.
Б. Проведення наукових досліджень.
В. Проведення тренінгів для співробітників підприємств.
Г. Проведення курсів для иноземців.
2. Можливість співробітництва з українськими виробниками.
3. Можливість співробітництва з іноземними виробниками.
4. Можливість співробітництва з іноземними ВНЗ по стартапам.

Завдання регіонального Центру 4.0

•

•

•

Популяризація технологій 4.0 в промислових сегментах на місцевому рівні:
збільшення кількості сервісів, видів діяльності та акцій, що направлені на
поширення знань про Індустрію 4.0.
Покращення співпраці між іноваторами 4.0, збільшення їх кількості та
залучення до руху 4.0, подальше навчання та координація дій всіх
потенційних розробників в промислових хайтек, що мають відповідні
технологічні рішення.
Створення Центру компетенцій 4.0 в області індустріального Інтернету речей,
кібербезпеки індустріальних систем та інфраструктур, а також авіамашинобудування.

Функції Центру 4.0
•

Нетворкінг (діяльність, спрямована на те, щоб максимально швидко і ефективно
вирішувати завдання розвитку технологій) та функціонування хабу (центру
діяльності) для залучення та координації дій між різними учасниками спільноти
4.0 на регіональному рівні.

Для цього Центр виконує наступні функції:
– узгодження плану заходів на рік з виконавчою дирекцією АППАУ;
– регулярне інформування членів спільноти про події на рівні Центру;
– залучення до діяльності Центру потенційних стейкхолдерів руху 4.0;
– виявлення, облік та сприяння розвитку технологічних іноваторів 4.0.

• Надання навчальних та тренінгових послуг.
Для цього Центр:
– планує та розвиває послуги по навчанню, підготовці та перепідготовці учасників ринку за
технологіями 4.0;
– координує залучення інших провайдерів послуг та співпрацює з ними.

• Просвіта та освіта ринку.
Для цього Центр:
– публікує статті, блоги, білі книги тощо, які стосуються 4.0, кращих прикладів, реалізацій, що
сприяють росту знань та культури ринку;
– поширює інформацію інших ресурсів руху «Індустрія 4.0 в Україні»;
– проводить семінари та конференції, що популяризують здобутки та знання в області 4.0.

•

Координація та ведення реклами (R&I активність) шляхом:

– обліку, створення та оновлення регіонального ландшафту (карти) технологічних іноваторів 4.0,
співпрацює з ними для координації спільних дій;
– реалізації власних R&I активностей у вибраній сфері діяльності;
– залучення інвестицій до R&I.

•

4-5 жовтня в Харкові відбудеться урочисте відкриття нового регіонального
Центру Індустрії 4.0.

•

Конференція 4 жовтня в ХАІ об’єднає чимало лідерів міста та регіону з
категорій ВНЗ, промислових підприємств, науки та ІТ-сектору.

•

Захід підтримується ключовими партнерами АППАУ та руху 4.0 в Харкові – ПАТ
«ФЕД», філіями «Сіменс-Україна» та «Фенікс-Контакт Україна», IT-Enterprise,
інжиніринговими компаніями «Залізничавтоматика», «Радміртех», ВНЗ – ХАІ,
ХНУРЕ, УДАЗТ, харківським ІТ-кластером.

•

В рамках конференції також відбудуться презентації та дискусії по 2-м
головним темам розвитку регіональної спільноти промислових хайтек
– Політики та програми розвитку промислових хайтек (вкл з питаннями розвитку кластерів,
екосистем, смарт спеціалізації тощо)
– Огляду поточних позицій інноваторів 4.0 в регіоні

•

Відвідання заводу ПАТ «ФЕД» – передового машинобудівного підприємства
міста, система управління є кейсом №1 в національній Індустрії 4.0

Заплановані доповіді

План заходів 4 жовтня
Час

Подія

8:30

Реєстрація

9:00

Вітання від МОН та органів місцевої влади (TBD)

9:10

Вітання від організаторів

9:25

Індустрія 4.0 в Україні: стан та перспективи розвитку, завдання 2018
(О. Юрчак, АППАУ)

9:50

Регіональний Центр 4.0 в Харкові – цілі та напрямки розвитку (TBD)

10:15

Перспективи та виклики в розвитку промислових хайтек:
• Впровадження систем управління в машинобудуванні (ПАТ
«ФЕД», «IT-Enterprise»)
• Проектування та інжиніринг промислових об’єктів («Upromex»)
• Розробка програмного забезпечення (TBD – «Kharkiv IT Cluster»)

11:00

Кава брейк, нетворкинг

Час

Подія

11:30

Нові навички персоналу в епоху 4.0. Розвиток співпраці з ВНЗ
(А. Максимець, «Фенікс Контакт Україна»)

11:55

TBD

12:15

Панельна дискусія «Порядок денний 4.0 регіональної спільноти – що має
бути в ньому» (ХАІ, ХНУРЕ, «Kharkiv IT Cluster», члени АППАУ, – модератор О.
Юрчак)

13:00

Обід

14:00

Екскурсія по лабораторіям ХАІ

13:30–14:30 - Прес-конференція 4 жовтня
Учасники – керівництво ХАІ, АППАУ, ХОДА, представники від МОН
Підписання меморандумів

Час

14:40

15:00
15:20

15:40

Секція А. «Політики та стратегії
регіонального розвитку
промислових хайтек»
Регіональні стратегії 4.0 – підходи
до вироблення: бачення АППАУ
(О. Юрчак)
Smart specialization в Харкові
(TBD, представник ОДА)
Підготовка інженерних кадрів: як
зупинити витік в ІТ та закордон –
інструменти на рівні політик (TBD)
Кластерний розвиток в Харкові –
кращий досвід
(TBD, «Kharkiv IT Cluster»)

Час

Секція В. «Розвиток технологій 4.0»

Вібродіагностика обладнання на ІІоТ,
(TBD, «Сіменс-Україна»)

Технологія передачі даних NbIoT та LoRa
WAN (Ігор Дицький, «Радміртех»)
Кібер- та функціональна безпека в епоху
4.0 (В. Харченко, ХАІ)
Адитивні технології для
машинобудування (TBD)

Подія

16:00

Кава-брейк

16:30

Кращий досвід та практики Харківських ЗВО
(члени АППАУ – ХНУРЕ, УДУЗТ)

17:15

Панельна дискусія «Співпраця ЗВО та НАНУ з ринком – спільні
цілі та програми дій»
Закінчення конференції - нетворкинг, фуршет

18:00

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 5 ЖОВТНЯ
Візит на ПАТ «ФЕД»
9:00 – посадка в автобус біля головного корпусу ХАІ
9:30 - 12:30 - Відвідання заводу ФЕД, розгляд впроваджень системи управління
виробництвом (розробки «IT-Enterprise»), обговорення питань співпраці в
області підготовки кадрів та розробок
12.30 – Обід

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Очікуємо Вас на відкритті Регіонального
Центру 4.0!

