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Які зміни несе в соáі «індустрія 4.0»  
для економіки та вироáництва?

В статті зроблено спробу представити низку позитивних та негативних змін, які несе у собі «Ін-
дустрія 4.0» для економіки й виробництва. У статті досліджено та узагальнено заходи, врахування 
яких на практиці, дало б змогу уникнути можливих соціально–економічних, технологічних потря-
сінь й інституціонального хаосу.

Розкрито зміст продуктових та технологічних інновацій (електронний банкінг, автоматичні без-
людні заводи, роботи–фармацевти, «розумний» одяг, 3D–друк трансплантатів), що породжені 
IV–ю промисловою революцією та визначать становлення «Індустрії 4.0» у світі. Встановлено, що 
впровадження «Індустрії 4.0» в Україні на початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома 
наступними напрямами: технологічним, виробничим та інституційно–економічним.

Аргументовано, що робота в рамках потрійної спіралі «влада–університет–бізнес» через інсти-
тут узгодження, компромісу, взаємопідтримки, з часом дадуть позитивний результат, та ніколи не 
призведуть на практиці до реалізації всім відомої ще з шкільної програми байки Леоніда Глібова 
«Лебідь, щука і рак».

Зроблено висновок про те, що «Індустрії 4.0» притаманні революційні зміни, а найважливішим 
результатом інноваційності, в сучасних умовах, є автоматизація послуг. Такого роду перетворен-
ня характеризується нестійкістю, нестабільністю, «інноваційно–цифровими вибухами», новітніми 
відкриттями, які діють за новими принципами.

Êлþ÷îâі слîâà: «Індустрія 4.0», «смарт–фабрика», цифровізація, продуктові та технологічні ін-
новації, IV–та промислова революція, новітні технології.
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Êакие изменения несет в сеáе «индустрия 4.0»  
для экономики и ïроизводства?

В статье сделана попытка представить ряд положительных и отрицательных изменений 
которые несет в себе «Индустрия 4.0» для экономики и производства. В статье исследованы и 
обобщены мероприятия, учет которых на практике, позволил бы избежать возможных социаль-
но–экономических, технологических потрясений и институционального хаоса.

Раскрыто содержание продуктовых и технологических инноваций (электронный банкинг, авто-
матические безлюдные заводы, роботы–фармацевты, «умная» одежда, 3D–печать транспланта-
тов), что порождены IV–й промышленной революцией и определят становления «Индустрии 4.0» 
в мире. Установлено, что внедрение «Индустрии 4.0» в Украине на начальном этапе должно про-
исходить одновременно по трем следующим направлениям: технологическому, производствен-
ному и институционально–экономическому.

Аргументировано, что работа в рамках тройной спирали «власть–университет–бизнес» че-
рез институт согласования, компромисса, взаимоподдержки, со временем дадут положительный 
результат, и никогда не приведут на практике к реализации всем известной еще со школьной 
программы басни Леонида Глебова «Лебедь, щука и рак».

Сделан вывод о том, что «Индустрии 4.0» присущи революционные изменения, а важнейшим 
результатом инновационности, в современных условиях, является автоматизация услуг. Тако-
го рода преобразования характеризуются неустойчивостью, нестабильностью, «инновационно–
цифровыми взрывами", новейшими открытиями, которые действуют по новым принципам.

Êлþ÷åâыå слîâà: «Индустрия 4.0", «смарт–фабрика», цифровизация, продуктовые и техно-
логические инновации, IV–тая промышленная революция, новейшие технологии.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Коíöåïтóàлüíо ïідõід 
до роçроáкè діºвоãо ìåõàíіçìó çàáåçïå÷åííÿ іí
íовàтèçàöі¿ тà öèôровіçàöі¿ íàöіоíàлüíо¿ åкоíо
ìікè в ãлоáàліçовàíоìó коíкóрåíтíоìó ïроñторі 
ïåрåдáà÷àº, ïо–ïåрøå, ÿкіñíó оöіíкó íèíіøíüо
ãо ñтàíó çàáåçïå÷åííÿ іííовàтèçàöі¿, ïо–дрóãå, 
оáґрóíтóвàííÿ áà÷åííÿ ñтàíó öèôровіçàöі¿ íàöі
оíàлüíо¿ åкоíоìікè в ìàéáóтíüоìó і, íàрåøті, ïо
áóдовó ìåõàíіçìів, íåоáõідíèõ длÿ ñтàíовлåííÿ 
«Іíдóñтрі¿ 4.0» в Óкрà¿íі.

Стàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0» – öå ñклàдíèé áà
ãàтоïлàíовèé і çàтÿæíèé в ÷àñі ïроöåñ тà длÿ 
Óкрà¿íè ñüоãодíі ïроáлåìà ñтворåííÿ é вïро
вàдæåííÿ крèтè÷íèõ тåõíолоãіé íоñèтü ïрèíöè
ïовèé õàрàктåр. Дàíå ïèтàííÿ íå рàç íàáóвà
ло àктóàлüíоñті тà ãоñтротè в ïóáлі÷íèõ вèñтóïàõ 
ïåрøèõ оñіá дåрæàвè. І дåÿкі ïоçèтèвíі çрóøåííÿ 
щодо дàíоãо ïèтàííÿ ïроñтåæóþтüñÿ, тà ïокè що 
воíè íå доñèтü ãлèáокі, ïодåкóдè ôрàãìåíтàлü
íі, åïіçодè÷íі, длÿ íèõ íåïрèтàìàííèé ñèñтåìíèé 
і коìïлåкñíèé õàрàктåр.

Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь і публіêàцій. 
Ціííèìè в íàóковоìó ñåíñі доñлідæåííÿìè ïро
áлåìàтèкè ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтріÿ 4.0» º íàó
кові ïрàöі тà ïрàктè÷íі доñлідæåííÿ і роçроáкè 
тàкèõ çíàíèõ ó÷åíèõ é вèíàõідíèків ÿк Â. Аéçåк

ñоí, С. Брàíд, Дæ. Âåéлç, Å. Âілüÿìñ, Б. Гåéтñ, 
Г. Дæåéкоáñ, Б. Åлáрåõт, Д. Åíãåлüáàрт, Дæ. Лі
клàéдåр, Дæ. Фоí Нåéìàí, Å. Пåтåрñ, Å. Ðàéíåрт, 
С. Хàíтіíãтоí.

Óкрà¿íñüкі в÷åíі–åкоíоìіñтè тåæ àктèвíо долó
÷àþтüñÿ до творåííÿ ïоíÿтіéíоãо àïàрàтó іíñтè
тóöіоíàлüíо¿ ïàлітрè ñèñтåìíèõ доñлідæåíü «Іíдó
ñтріÿ 4.0». Сåрåд íèõ іìåíà Ç. Âàрíàліÿ, Â. Âовкà, 
Â. Гåéöÿ, Â. Гàлàñþкà, І. Гóæвè, О. Голоáородü
кà, О. Жìåрåíåöüкоãо, С. Іллÿøåíкà, К. Крàóñ, 
А. Мàкñþтè, Ю. Пèвовàровà. Алå, рàçоì ç тèì, 
çíà÷íà кілüкіñтü ïроáлåì щодо áà÷åííÿ коíöåï
öі¿ роçвèткó «Іíдóñтрі¿ 4.0» в Óкрà¿íі, àíàліçó ïо
çèтèвíèõ тà íåãàтèвíèõ çìіí, ÿкі íåñå ó ñоáі дà
íà іíдóñтріÿ длÿ åкоíоìікè тà вèроáíèöтвà, çìіñтó 
вèдів ïродóктів тà ïоñлóã, ÿкі воíà ïродóкóº і íà
дàº, çàлèøàþтüñÿ íåдоñтàтíüо роçкрèтèìè.

Мåтîþ стàтті º доñлідæåííÿ оñíовíèõ ïродóк
товèõ тà тåõíолоãі÷íèõ іííовàöіé, що ïородæåí
íі IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöіºþ і вèçíà÷àтü 
ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0». Âкàçàтè ïоçèтèвíі é 
íåãàтèвíі íàñлідкè, що íåñå ó ñоáі дàíà іíдóñтріÿ 
длÿ åкоíоìікè і вèроáíèöтвà тà ïрåдñтàвèтè до
дàткові ïроáлåìè é àñïåктè, що ïотрåáóþтü вè
ріøåííÿ. Ç’ÿñóвàííÿ клþ÷овèõ іíіöіàтèв «ñìàрт–
ôàáрèкè», що íàéáілüø рåлåвàíтíі ïото÷íіé 

KRAUS N.M., 
KRAUS K.M.

What changes bears «industry 4.0»  
for the economy and production?

In the article attempts to present a number of positive and negative changes of «Industry 4.0» for 
the economy and production. Measures, which take into account in practice and would allow avoiding 
possible socio–economic and technological upheavals and institutional chaos are investigated and 
summarized in the article.

The content of product and technology innovations (e–banking, automatic deserted factories, work–
pharmacists, smart clothes, 3D–printing of transplants), generated by the IV–th Industrial Revolution 
and will determine the development of «Industry 4.0» in the world is determined in the article. The 
introduction of «Industry 4.0» in Ukraine at an initial stage should take place simultaneously in three 
following directions: technological, industrial and institutional–economic are established.

Work of the triple–spiral «power–university–business» through the institution of harmonization, 
compromise and mutual support will eventually produce a positive result, and will never lead to the 
practice of implementing well–known fable by Leonid Hlybov «Swan, Pike and Cancer» is argued.

It is concluded that «Industry 4.0» is characterized by revolutionary changes, and the most important 
result of innovation, in modern conditions, is the automation of services. This kind of transformation is 
characterized by instability, «innovation–digital explosions» and the latest discoveries, that operate on 
new principles.

Key words: «Industry 4.0», «smart factory», digitalization, product and technological innovations, 
IV–th industrial revolution, the latest technologies.
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ñèтóàöі¿ тà вàæлèві длÿ рóõó Óкрà¿íè до «Іíдóñтрі¿ 
4.0». Оáґрóíтóвàííÿ і роçкрèттÿ іíñтèтóöіéíèõ 
çàõодів é орãàíіçàöіéíо–åкоíоìі÷íèõ іíіöіàтèв в 
÷àñтèíі ïідтрèìкè óкрà¿íñüкоãо áіçíåñó тà іííо
вàöіéíоãо ïідïрèºìíèöтвà íà øлÿõó до ïåрåõодó 
íà «Іíдóñтріþ 4.0».

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Під öèôро
воþ åкоíоìікоþ ñлід роçóìітè ñèñтåìó åкоíо
ìі÷íèõ, ïолітè÷íèõ, ñоöіàлüíèõ і кóлüтóрíèõ від
íоñèí, çàñíовàíèõ íà вèкорèñтàííі öèôровèõ 
(коìï’þтåрíèõ) іíôорìàöіéíо–коìóíікàöіéíèõ 
тåõíолоãіé. Світові тåíдåíöі¿ ХХІ ñтоліттÿ тàкі, що 
öèôровіçàöіÿ åкоíоìікè ïрèçвåлà до ïоÿвè ÷åт
вåрто¿ ïроìèñлово¿ рåволþöі¿ (ЧПÐ, àáо àíãл. ìо
воþ – FIR (The Fourth Industrial Revolution), ÿкà 
ÿвлÿº ñоáоþ ïроãíоçовàíó ïодіþ, ìàñовå вïро
вàдæåííÿ кіáåрôіçè÷íèõ ñèñтåì ó вèроáíèöтво 
(ïроìèñловіñтü 4.0), оáñлóãовóвàííÿ лþдñüкèõ 
ïотрåá, вклþ÷àþ÷è ïоáóт, ïрàöþ і доçвіллÿ [1, 
ñ. 174]. Цèôрові ïåрåтворåííÿ, трàíñôорìà
öі¿ вèìàãàþтü ãлèáèíè тà øèротè вèкорèñтàííÿ 
крàщоãо вдàлоãо доñвідó ÷åрåç øèрокèé ñïåктр 
ñкоордèíовàíèõ íàвè÷ок і çíàíü в ріçíèõ ñôåрàõ 
æèттºдіÿлüíоñті [2, ñ. 29].

Поділÿºìо дóìкó Юріÿ Пèвовàровà, ãоловè орã
коìітåтó Кè¿вñüкоãо Міæíàродíоãо Åкоíоìі÷íоãо 
Форóìó (КМÅФ), ïро тå, що т.ç. трåтÿ õвèлÿ ãло
áàліçàöі¿, (¿¿ щå íàçèвàþтü іíклþçèвíоþ), çàñвід
÷óº íовèé роçвèток ìàлоãо і ñåрåдíüоãо áіçíåñó 
(МСБ) тà ¿õ ìоæлèвіñтü ñтàтè ãлоáàлüíèìè. Çà
вдÿкè öèôровіçàöі¿, ñüоãодíі ìè º ñвідкàìè то
ãо, що вïлèв МСБ íà ñвітовó åкоíоìікó ñтàº вñå 
áілüø від÷óтíèì. Якщо ïåрøó õвèлþ ãлоáàліçàöі¿ 
ó XIX тà íà ïо÷àткó XX ñтоліттÿ коíтролþвàлè кå
рівíèкè ïотóæíèõ і óñïіøíèõ дåрæàв, à дрóãó õвèлþ 
– трàíñíàöіоíàлüíі корïорàöі¿, то трåтÿ õвèлÿ від
áóвàºтüñÿ çàвдÿкè ìàлèì коìïàíіÿì. Ç оãлÿдó íà 
öå, çàñíовíèк коìïàíі¿ Alibaba, Дæåк Мà ïрåдñтà
вèв íà ôорóìі ó Дàвоñі в 2018 роöі ñвоþ коíöåï
öіþ – «30–30–30». Çìіñт ¿¿ ïолÿãàº в íàñтóïíоìó: 
ïротÿãоì íàñтóïíèõ 30 років ñвіт çìіíþвàтèìóтü 
ті, коìó ñüоãодíі 30, тà коìïàíі¿, в ÿкèõ ïрàöþº 30 
ñïівроáітíèків. Дàíèé трåíд відкрèвàº íові ìоæ
лèвоñті длÿ роçвèткó óкрà¿íñüкоãо МСБ [3].

«Цèôровіçàöіÿ» áіçíåñó тà ïроìèñловоñ
ті – ÿдро «öèôрово¿» åкоíоìікè і ãоловíèé ÷èí
íèк çроñтàííÿ, ó тоìó ÷èñлі é «öèôрово¿» іíдóñтрі¿. 
«Сìàрт–ôàáрèкè» (від àíãл. smart factory, «ро
çóìíå вèроáíèöтво») – коíöåïöіÿ «öèôровіçàöі¿» 
ïроìèñловèõ вèроáíèöтв ç ìåтоþ ïокрàщåííÿ 

¿õ оïåрàöіéíо¿ діÿлüíоñті тà áіçíåñ–åôåктèвíоñ
ті (тàáл. 1). «Сìàрт–ôàáрèкè» àïåлþþтü до тàкèõ 
тåõíолоãіé, ÿк «õìàрíі» оá÷èñлåííÿ, áåçïровідíі 
коìóíікàöі¿, дèñтàíöіéíå óïрàвліííÿ і оáñлóãовó
вàííÿ, кіáåрáåçïåкà, іíтåãрàöіÿ ñèñтåì óïрàвліííÿ, 
іíтåãрàöіÿ тà крàщà ñïівïрàöÿ ó лàíöþæкó додà
íо¿ вàртоñті, 3D–дрóк. «Іíдóñтріÿ 4.0» – оíовлåíà 
коíöåïöіÿ «ñìàрт–ôàáрèкè», що ототоæíþºтüñÿ 
ç IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöіºþ тà ïоÿвоþ кі
áåрñèñтåì. «Іíдóñтріÿ 4.0» – öå одíà ç íàéвèщèõ 
ôàç öèôровіçàöі¿, ïорівíÿíо çі «ñìàрт–ôàáрèкà
ìè», дå вïåрåд вèõодÿтü тàкі тåõíолоãі¿, ÿк àíàлі
тèкà вåлèкèõ дàíèõ (Big Data), machine learning, 
m2m–коìóíікàöі¿, øтó÷íèé іíтåлåкт, íовå ïоко
ліííÿ роáотів. Чåрåç ïоñтóïовå çíèæåííÿ вàртоñті 
öèõ тåõíолоãіé воíè ñтàþтü доñтóïíèìè, тоáто вñå 
÷àñтіøå ïо÷èíàþтü вèкорèñтовóвàтèñÿ ïроìèñ
ловіñтþ тà áіçíåñоì, що врåøті–рåøт вïлèвàº íà 
іñíóþ÷і áіçíåñ–ìодåлі àáо é вçàãàлі ñтворþº íові 
áіçíåñ–ìодåлі [4, ñ. 39].

Ó 2016 роöі ñтворåíо рóõ «Іíдóñтріÿ 4.0 в Óкрà
¿íі» ÿк оá’ºдíàííÿ ó÷àñíèків ІТ–рèíкó тà ïроìèñ
ловèõ ïідïрèºìñтв ç ìåтоþ оïрàöþвàííÿ ñïілüíèõ 
ïроãрàì é іíіöіàтèв. Пåрåдáà÷àºтüñÿ, що вклþ
÷åííÿ Óкрà¿íè до вñåñвітíüоãо рóõó «Іíдóñтріÿ 4.0» 
íàдàñтü ìоæлèвіñтü ïідвèщèтè коíкóрåíтоçдàт
íіñтü вèроáíèöтв, ñтèìóлþвàтè вíóтріøíіé рèíок, 
óтрèìàтè é íàроñтèтè ñво¿ ïоçèöі¿ в ñåкторàõ ç вè
ñокоþ додàíоþ вàртіñтþ íà íàöіоíàлüíоìó, à в 
окрåìèõ вèïàдкàõ – і íà ãлоáàлüíоìó рівíі. Одíàк 
öå лèøå ìоæлèвіñтü отрèìóвàтè відïовідíі çíà
ííÿ, åкñïåртèçó, коíñóлüтàöі¿, íà влàñíі о÷і áà÷èтè 
тà íàв÷àтèñÿ в öіé íовіé ñôåрі [4, ñ. 40].

Ó÷àñíèкè тà лідåрè роçвèíóтèõ крà¿í ñвітó íà 46–
ìó Âñåñвітíüоìó åкоíоìі÷íоìó ôорóìі в Дàвоñі, 
що відáóвñÿ ó ñі÷íі 2016 рокó íàãолоøóþ÷è ïро 
ïо÷àток IV–¿ ïроìèñлово¿ рåволþöі¿ çàóвàæóвàлè, 
що дàíà рåволþöіÿ ïрèçвåдå до óñóíåííÿ áàр’ºрів 
ìіæ ìàøèíоþ і лþдèíоþ тà ñïрèÿтèìå ¿õ іíтåãрà
öі¿, à відïовідíо ñïрè÷èíèтü кàрдèíàлüíі тåõíо
лоãі÷íі çìіíè ó ñвітовіé åкоíоìіöі тà óклàді æèттÿ 
лþдåé. Окрåìі ïродóктові і тåõíолоãі÷íі іííовàöі¿, 
що ïородæåííі IV–тоþ ïроìèñловоþ рåволþöі
ºþ, ¿õ ïоçèтèвíі é íåãàтèвíі íàñлідкè ïрåдñтàвлåíі 
в тàáл. 2. Длÿ тоãо, щоá óíèкíóтè ìоæлèвèõ ñоöі
àлüíо–åкоíоìі÷íèõ, тåõíолоãі÷íèõ ïотрÿñіíü é іí
ñтèтóöіоíàлüíоãо õàоñó, ÿкі íåñå дàíà рåволþöіÿ, 
вàрто вæå ñüоãодíі ïрорàõовóвàтè ìоæлèві íåãà
тèвíі íàñлідкè тà врàõовóвàтè додàткові ïроáлåìè 
і àñïåктè, що ïотрåáóþтü вèріøåííÿ.
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Â óìовàõ іííовàöіéíоãо роçвèткó ñóñïілüñтвà, 
ÿкèé áàçóºтüñÿ íà çíàííÿõ, íåоáõідíо óíèкà
тè двоõ «крàéíіõ то÷ок» íà øкàлі іííовàöіéíо
ãо ñïåктрó. Пåрøà – ïідтрèìкà вèклþ÷íо íàóкè 
і доñлідæåíü. Дрóãà – çоñåрåдæåííÿ íà çàáóдові 
вåлèкèõ ñïорóд–ïлощàдок, íà ÿкèõ роçìіщóþтü
ñÿ вèñокотåõíолоãі÷íі коìïàíі¿.

Длÿ ïåрåõодó íà «Іíдóñтріþ 4.0» óкрà¿íñüкèé 
áіçíåñ тà ïідïрèºìíèöтво ïовèííі ñïèрàтèñÿ íà 
дåрæàвíó ïідтрèìкó çà рàõóíок ïодàтковèõ тà 
ôіíàíñовèõ іíñтрóìåíтів, à тàкоæ íà ìоæлèвіñтü 
вілüíоãо çàлó÷åííÿ вåí÷óрíоãо кàïітàлó. Âèõодÿ

÷è ç öüоãо, дåрæàвíó ïолітèкó ìоæíà óìовíо ïо
ділèтè íà ïрÿìó ïідтрèìкó іííовàöіéíèõ ïідïрè
ºìñтв тà íà ïідтрèìкó роçвèткó рèíкó вåí÷óрíоãо 
кàïітàлó [4, ñ. 43].

Â рàìкàõ ïроáлåìè ïóáлікàöі¿, íåìоæлèво 
íå çãàдàтè àктóàлüíèé тà коí÷å ïотріáíèé длÿ 
øвèдкоãо ñтàíовлåííÿ «Іíдóñтрі¿ 4.0» çàкоíо
ïроåкт #7206 «Кóïóé óкрà¿íñüкå, ïлàтè óкрà
¿íöÿì!», ÿкèé іíіöіþвàв тà ïідтрèìóº Головà 
Коìітåтó ÂÐ ç ïèтàíü ïроìèñлово¿ ïолітèкè і ïід
ïрèºìíèöтвà Âіктор Гàлàñþк. Дàíèé çàкоíоïро
åкт ìàº íèçкó ïåрåвàã, ñåрåд ÿкèõ: ìоæлèвіñтü 

Таáлиця 1. Ініціативи «Смарт–фаáрики», найáілüш релевантні ïоточній ситуації та важливі для 
руõу Óкраїни до «Індустрії 4.0» (складено авторами на основі джерел 4, с. 40–41; 5; 6, с. 11–21)

Ініціатива Çміст ініціативи, загалüна õарактеристика та можливі резулüтати її 
реалізації

Тàрãåтèíã, àáо àíàліç 
тà доñлідæåííÿ ïро
ìèñловèõ ñåкторів 
ç вèñокоþ додàíоþ 
вàртіñтþ відíоñíо 
оöіíкè коíкóрåíтоç–
дàтíоñті тà ïåрñïåк
тèв роñтó.

Нàрàçі в Óкрà¿íі íåìàº ґрóíтовíоãо àíàліçó íà то÷íèõ і оñтàííіõ дàíèõ 
коíкóрåíтоçдàтíоñті тà ïотåíöіàлó ÿк окрåìèõ ãàлóçåé, тàк é окрåìèõ íіøовèõ 
ñåкторів ïроìèñловоñті – ÷è ó ìàøèíоáóдóвàííі, ÷è в оöіíöі R&D ìоæлèвоñтåé, 
÷è в іíæèíірèíãó. Клþ÷овèì ріøåííÿì ìàº ñтàтè ïровåдåííÿ доñлідæåíü ïро
ìèñловèõ ñåãìåíтів ç ìåтоþ оöіíкè ãоловíèõ ôàкторів коíкóрåíтоçдàтíоñті 
– рівíÿ R&D, ÿкоñті лþдñüкоãо ïотåíöіàлó, тåõíолоãі÷íоãо рівíÿ вèроá
íèöтв, åкñïортíоãо ïотåíöіàлó, ïåрñïåктèв роñтó тощо. Цå ïåрåдáà÷àº вèáір 
доñлідíèöüкèõ àãåíтñтв, çдоáóттÿ відïовідíèõ іíñàéтів, вèçíà÷åííÿ дрàéвåрів 
çроñтàííÿ, орãàíіçàöіþ коìóíікàöі¿ рåçóлüтàтів і т.д.. Ðåçóлüтàтоì доñлідæåíü 
ìàº ñтàтè отрèìàííÿ доñтовірíо¿ іíôорìàöі¿ длÿ ïодàлüøоãо ïлàíóвàííÿ тà 
çíèæåííÿ рèçèків длÿ ïотåíöіéíèõ іíвåñторів. Тàкоãо родó іíôорìàöіÿ º вàæлè
воþ длÿ дåрæàвíèõ óñтàíов тà влàñíèків ïідïрèºìñтв.

«ІТ–ôікàöіÿ», àáо 
ïроãрàìà ïроñвітè тà 
трàíñôåрó крàщèõ 
ïрàктèк ç ІКТ–ñåкторó 
в ïроìèñлові ñåкторè.

Клþ÷овèì ріøåííÿì º ïровåдåííÿ ìàñøтàáíèõ, àлå ôокóñíèõ ïроñвітíіõ 
іíіöіàтèв щодо іíтåãрàöі¿ крàщèõ ІКТ–ïрàктèк в ïроìèñлові ñåкторè іç çàлó
÷åííÿì ïроôілüíèõ àñоöіàöіé, вåíдорів, ìіæíàродíèõ áрåíдів і т.д.. Нåоáõідíо 
ñôорìóвàтè ôокóñíі ãрóïè åкñïåртів – íоñі¿в çíàíü і ïроìоóтåрів – тà «ñïлà
вèтè» ¿õ іç ñåкторàìè ïроìèñловоñті. Ðåçóлüтàтоì ìàº ñтàтè ñтворåííÿ «ïро
ìèñловèõ ІКТ–рåàкторів», тоáто ñïілüíèõ коìïåтåíтíèõ ãрóï – ïрåдñтàвíèків 
ІКТ і ïроìèñловоñті, оріºíтовàíèõ íà ñïівïрàöþ тà роçроáкó íовèõ ïродóктів é 
ïоñлóã. Тàкèé ïідõід доçволèтü ІКТ ïроíèкíóтè ó ïроìèñловèé ñåктор тà вïлèíå 
íà ïоÿвó íовèõ роçроáок, R&D, іííовàöіé.

Іíæèíірèíãові клàñтå
рè.

Â Óкрà¿íі відñóтíÿ åôåктèвíà іíôрàñтрóктóрà тà відïовідíі ñтèìóлè длÿ ïоÿвè 
ïотóæíèõ роçроáíèків ó ïроìèñловоìó іíæèíірèíãó. Їõ ÿкіñтü тà кілüкіñтü ìоæå 
кàрдèíàлüíо вïлèíóтè íà ïроìèñлові іííовàöі¿, R&D, åкñïортíèé ìàркåтèíã 
і т.д.. Діÿлüíіñтü коìïàíіé іç ïроìèñловоãо іíæèíірèíãó íàïрàвлåíà ñàìå íà 
ïоøóк тà роçроáкó íовèõ ïроìèñловèõ ïродóктів, ãåíåрàöіþ ідåé, ïроìèñ
ловèé дèçàéí, ñтворåííÿ ïрототèïів і т.д.. Поøóк рåлåвàíтíо¿ ñтрàтåãі¿ щодо 
çàçíà÷åíо¿ ïроáлåìè, ñтèìóлþвàííÿ ïоÿвè і çроñтàííÿ öüоãо вàæлèвоãо ñåã
ìåíтó, íàñàìïåрåд, длÿ тàкèõ ñåкторів, ÿк õàр÷овà é ïåрåроáíà ïроìèñловіñтü, 
ìåтàлóрãіéíå ìàøèíоáóдóвàííÿ, àãроñåктор, – доçволèтü øвèдко ñтворèтè тà 
роçвèíóтè іíдóñтріþ ïроìèñловоãо іíæèíірèíãó.

Створåííÿ ãàлó
çåвèõ дороæíіõ 
кàрт «öèôрово¿» 
трàíñôорìàöі¿.

Çãідíо ç ìодåллþ öèôрово¿ трàíñôорìàöі¿ (DX) áілüøіñтü ïроìèñловöів, ó т.÷. в 
крà¿íàõ–лідåрàõ – öå лèøå «ïо÷àтківöі». Â Óкрà¿íі íàрàçі íåìàº ãлèáокèõ íàïрà
öþвàíü ó öіé ñôåрі, ÿкі ìоãлè á ïрèñкорèтè рóõ ïроìèñловöів ó íàïрÿìкó DX.
Клþ÷овèì ріøåííÿì º ñтворåííÿ дороæíіõ кàрт öèôрово¿ трàíñôорìàöі¿ ïо 
вèáрàíèì ïідïрèºìñтвàì і ñåкторàì ïроìèñловоñті. Тàкі кàртè – öå ïлàí діé 
тà іíіöіàтèв щодо «öèôровіçàöі¿», à длÿ áàãàтüоõ ïідïрèºìñтв – ïлàí рåàíіìàöі¿ 
тà ïовåрíåííÿ в åкоíоìі÷íå ñåрåдовèщå. Ðåçóлüтàтоì º íå лèøå ôорìàлüíà 
íàÿвíіñтü кàртè öèôрово¿ трàñíôорìàöі¿, à рàдøå óñвідоìлåííÿ влàñíèкàìè тà 
кåрівíèкàìè вïлèвó «öèôровіçàöі¿» íà коíкóрåíтоçдàтíіñтü, ïоÿвà íовèõ роçро
áок і íовà ÿкіñтü іíвåñтèöіéíо¿ діÿлüíоñті.



ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

132 Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (208)/2018

Таáлиця 2. Продуктові та теõнологічні інновації, що ïородженні IV–тою ïромисловою 
революцією і визначатü становлення «Індустрії 4.0» [6, с. 11–13 та власні наïрацювання]

Інновація
Очікувані наслідки і тенденції Додаткові ïроáлеми й асïек-

ти, що ïотреáуютü вирішенняПозитивні Негативні

Âідкрèті íàв÷àлüíі on–
line кóрñè

Швèдкà àдàïтàöіÿ íà
в÷àлüíèõ ïроãрàì і кóрñів 

до çàïèтів рèíкó. Âідñóтíіñтü 
корóïöіéíо¿ ñклàдово¿.

Âідñóтíіñтü «æèвоãо», 
áåçïоñåрåдíüоãо коíтàк

тó ç вèклàдà÷åì.

Âíàñлідок ліквідàöі¿ é óкрóï
íåííÿ ÂНÇ, що íå вñтèãàþтü ÷è 
íå ìàþтü çìоãè трàíñôорìó
вàтèñÿ ç’ÿвлÿþтüñÿ ïроáлåìè 

öèклі÷íоãо тà ñтрóктóрíоãо 
áåçроáіттÿ. 

Åлåктроííі ïоáóтові 
ïрèлàдè, ïідклþ÷åíі до 

Іíтåрíåтó

Óçãодæåíà вçàºìодіÿ ïоáó
товèõ ïрèлàдів íàïрèклàд: 

áóдèлüíèкà, кàвовàркè, ñè
ñтåìè оïàлåííÿ, оñвітлåííÿ.

Проáлåìè іíôорìàöіéíо¿ 
áåçïåкè. 

Іñíóþтü ïåрåøкодè щодо óçãод
æåííÿ ïротоколів оáìіíó дàíèìè 

тà «ìов» ріçíèõ вèдів тåõíікè é 
çàñоáів коìóíікàöі¿.

Åлåктроííèé áàíкіíã, 
Іíтåрíåт–áіçíåñ, що 

роçãлÿдàþтüñÿ ÿк ºдèíà 
ñèñтåìà

Сïрощåííÿ тà оïтèìіçàöіÿ 
ïроöåñів, åкоíоìіÿ ÷àñó тà 

коøтів, ãíó÷кіñтü é àдàïтàöіÿ 
до çìіí óìов çовíіøíüоãо 

ñåрåдовèщà.

Нåоáõідíіñтü ріçкоãо ïідвèщåííÿ 
íàдіéíоñті коìï’þтåрíо¿ тåõíікè 

тà çàñоáів коìóíікàöі¿.

3D–дрóк 
трàíñïлàíтàтів (лþдñü

кèõ орãàíів)

Підвèщåííÿ ÿкоñті é 
трèвàлоñті æèттÿ лþдåé. Стàріííÿ íàñåлåííÿ. Пåрåíàñåлåííÿ.

3D–дрóк ïроìèñловèõ і 
ïоáóтовèõ ïродóктів

Іíдèвідóàліçàöіÿ вèр–вà, 
ìоæлèвіñтü ñïоæèвà÷à 

ñàìоñтіéíо вèãотовèтè тå, 
що éоìó ïотріáíо.

Нåñïрèéíÿтíіñтü ñтàрøо
ãо ïоколіííÿ тàкоãо родó 
іííовàöіé. Нåãотовíіñтü 
лþдåé до ñïоæèвàííÿ.

Нåоáõідíіñтü ïроãрàìíоãо çà
õèñтó від íåñàíкöіоíовàíоãо 

вèкорèñтàííÿ íåáàæàíèõ рå÷åé, 
íàïрèклàд çáро¿.

Автоìоáілі–àвтоìàтè 
áåç водіÿ, ïідклþ÷åííÿ 

до Іíтåрíåтó

Çìåíøåííÿ öіíè тà 
àвàріéíоñті, оïтèìіçàöіÿ 

ìàрøрóтів і рåæèìів рóõó.

Проáлåìè іíôорìàöіéíо¿ 
áåçïåкè.

Бåçроáіттÿ воді¿в і дèñïåт÷åрів 
(íàïрèклàд, тàкñі).

«Ðоçóìíèé» одÿã

Автоìàтè÷íå ïрèñтоñóвàííÿ 
одÿãó до ôіãóрè. Доñкоíàлà 
åñтåтè÷íіñтü çовíіøíüоãо 

вèãлÿдó лþдèíè. 

Ðіçкå ñкоро÷åííÿ іíдóñтрі¿ 
одÿãó тà ïов’ÿçàíèõ іç íåþ 

вèдів діÿлüíоñті.

Бåçроáіттÿ в лåãкіé ãàлóçі 
ïроìèñловоñті.

Ðоáотè–ôàрìàöåвтè

Коíтролü ó рåàлüíоìó 
ìàñøтàáі ÷àñó çдоров’ÿ 

коæíо¿ лþдèíè тà ñвоº÷àñíå 
ìåдèкàìåíтоçíå лікóвàííÿ. 

Моæлèвå íåврàõóвàííÿ 
іíдèвідóàлüíèõ оñо

áлèвоñтåé коíкрåтíоãо 
орãàíіçìó, що ìоæå 

ïрèçвåñтè до íåáàæàíèõ 
íàñлідків.

Ó рàçі çáоþ роáотè роáотів–
ôàрìàöåвтів ìоæлèвå тèì

÷àñовå ïрèçóïèíåííÿ вèïóñкó 
æèттºво íåоáõідíèõ ліків, що 

ìоæå ïрèçвåñтè до лåтàлüíèõ 
вèïàдків.

Ðіçкå ïрèñкорåííÿ 
тåõíолоãі÷íèõ çìіí

Швèдкå çроñтàííÿ 
åôåктèвíоñті åкоíоìікè, 
ïідвèщåííÿ ÿкоñті æèт

тÿ лþдåé. Çàтрåáóвàíіñтü 
крåàтèвíèõ твор÷èõ 

ïрàöівíèків.

Ðіçкå ñкоро÷åííÿ ÷àñó íà 
ïåрåíàв÷àííÿ, що ñтàº 

ïåрìàíåíтíèì. Çроñтàí
íÿ ñоöіàлüíо¿ íåрівíоñті.

Фóíкöіоíàлüíå áåçроáіттÿ, ïåрø 
çà вñå, ïрàöівíèків íèçüко¿ 

квàліôікàöі¿. Проáлåìè тàлàíт–
ïоñåрåдíèöтвà.

Штó÷íèé іíтåлåкт в 
óïрàвліííі

Підвèщåííÿ ÿкоñті 
óïрàвліíñüкèõ ріøåíü, 
øвèдкіñтü рåàãóвàííÿ. 

Çìåíøåííÿ корóïöіéíо¿ 
ñклàдово¿. Åлåктроííå врÿ

дóвàííÿ.

Пñèõолоãі÷íі ïроáлåìè 
лþдåé вíàñлідок тоãо, 

що ріøåííÿ ïрèéìàþтü 
ìàøèíè, ìоæлèвіñтü 

коíôліктів «лþдèíà–ìà
øèíà».

Бåçроáіттÿ іíтåлåктóàлüíèõ 
ïрàöівíèків–óïрàвліíöів. 

Çроñтàííÿ вèìоã до володіííÿ 
тåлåкоìóíікàöіéíèìè 

тåõíолоãіÿìè, роçøàрóвàííÿ лþ
дåé çà ñтóïåíåì володіííÿ íèìè і 

відïовідíо доñтóïоì до влàдè.

Автоìàтè÷íі áåçлþдíі 
çàводè, до ÿкèõ ÷åрåç 

Іíтåрíåт ïідклþ÷åíі 
ïродóктè, ÿкі воíè 
вèроáлÿþтü тà ¿õ 

ñïоæèвà÷і

Çíèæåííÿ ñоáівàртоñті, 
ïідвèщåííÿ ïродóктèвíоñті, 

àдàïтèвíå вèр–во і 
лоãіñтèкà, кàñтоìіçàöіÿ 

ïродóкöі¿. Оá’ºдíàííÿ ïоïèтó 
é ïроïоçèöі¿. 

Нåоáõідíіñтü óçãодæåí
íÿ ïротоколів оáìіíó 

дàíèìè і «ìов» ріçíèõ 
вèдів тåõíікè ó çàñо
áàõ коìóíікàöі¿. Про

áлåìè іíôорìàöіéíо–
іííовàöіéíо¿ áåçïåкè.

«Óдàр» ïо åкоíоìікàõ крà¿í 
«трåтüоãо ñвітó» тà çроñтàííÿ 

áåçроáіттÿ в íèõ, вíàñлідок ïо
вåрíåííÿ вèр–вà до роçвèíóтèõ 

крà¿í.

Нові ôорìè орãàíіçàöі¿ 
ïрàöі, íàïрèклàд 
ôрілàíñ, õàкàтоí

Çрó÷íèé ãрàôік роáотè, 
ñàìоñтіéíå ïлàíóвàííÿ 

роáо÷оãо ÷àñó, ìоæлèвіñтü 
ïрàöþвàтè ó áóдü–ÿкіé 

крà¿íі, íå вèõодÿ÷è ç доìó. 
Сàìодèñöèïліíà.

Нåñтàáілüíіñтü ïрèáóтків, 
відñóтíіñтü ñоöіàлüíèõ 

ãàрàíтіé, ïоñтіéíèé ïоøóк 
çàìовлåíü.

Ðіçкèé роçрèв ó доõодàõ і 
ÿкоñті æèттÿ ìіæ тàлàíтоì тà 

ïоñåрåдíіñтþ. Âідñóтíіñтü æèво
ãо ñïілкóвàííÿ ç колåãàìè.
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óдоñкоíàлåííÿ ìодåлі ïóáлі÷íèõ çàкóïівåлü, ÿкà 
ïоñтàвèтü ¿õ íà ñлóæáó åкоíоìі÷íоìó роçвèткó 
Óкрà¿íè, ïодолàííþ áåçроáіттÿ, åìіãрàöі¿, ïідвè
щåííþ доõодів ãроìàдÿí. Головíà íовàöіÿ çà
коíоïроåктó – çàïровàдæåííÿ оáов’ÿçковоãо 
врàõóвàííÿ крèтåріþ ìіñöåво¿ ñклàдово¿ ç вàãоþ 
íå ìåíøå 20 % ó ñтрóктóрі ïрèвåдåíо¿ öіíè длÿ 
ñïåöіàліçовàíèõ ïрåдìåтів çàкóïівåлü. Міñöåвà 
ñклàдовà оáрàõовóºтüñÿ ÷åрåç рівåíü рåñóрñ
íо¿ локàліçàöі¿ вèроáíèöтвà ïрåдìåтó çàкóïівлі 
çà ïроçороþ ôорìóлоþ, вñтàíовлåíоþ çàкоíоì, 
çãідíо ìåтодèкè, ÿкà áóдå çàтвåрдæåíà óрÿдоì. 
Як ñтвåрдæóº Â. Гàлàñþк: «Ідåÿ #7206 дóæå ïро
ñтà – ïлàтèø çàрïлàтó óкрà¿íöÿì, вèкорèñтовó
ºø óкрà¿íñüкó ñèровèíó, ìàтåріàлè, коìïоíåí
тè, åíåрãіþ, ôіíàíñè – отрèìàé «áоíóñ» вàãоþ 
до 20 % в ñтрóктóрі ïрèвåдåíо¿ öіíè! Чèì áілüø 
«óкрà¿íñüкà» ïродóкöіÿ çà ¿¿ «рåñóрñíèì íàïо
вíåííÿì», тèì áілüøó ïåрåвàãó воíà ìàтèìå длÿ 
дåрæàвè ÿк ïокóïöÿ» [7].

Мè ïåрåкоíàííі, що дàíèé çàкоíоïроåкт дàñтü 
вàãоìèé ïоøтовõ длÿ роçвèткó ïроìèñловоñті 
Óкрà¿íè тà ¿¿ ïåрåõодó до «Іíдóñтрі¿ 4.0», çàлó÷åí
íÿ ïрÿìèõ іíоçåìíèõ іíвåñтèöіé длÿ ñтàíовлåí
íÿ «Сìàрт–ôàáрèкè» і ñтворåííÿ íовèõ роáо÷èõ 
ìіñöü é іííовàöіéíèõ ïідïрèºìñтв.

Çàõодè ïідтрèìкè до ïåрåõодó íà «Іíдóñтріþ 
4.0» óкрà¿íñüкоãо áіçíåñó тà іííовàöіéíоãо ïід
ïрèºìíèöтвà, тàкі:

– çвілüíåííÿ від ñïлàтè ПДÂ тà ввіçíоãо ìèтà 
іìïортовàíоãо íовоãо óñтàткóвàííÿ, оáлàдíàííÿ і 
коìïлåктóþ÷èõ, à тàкоæ ìàтåріàлів, ÿкі íå вèроáлÿ
þтüñÿ в Óкрà¿íі é ìàþтü áóтè вèкорèñтàíі длÿ вèñо
котåõíолоãі÷íоãо вèроáíèöтвà тà ìодåрíіçàöі¿;

– áåçïоñåрåдíº ôіíàíñóвàííÿ ïåрñïåктèвíèõ 
íàóкоºìíèõ вèроáíèöтв çà рàõóíок áþдæåтíèõ 
коøтів ÷åрåç дåрæàвíå крåдèтóвàííÿ (крåдè
тóвàííÿ ïроåктів íà ñтàді¿ seed capital íà óìо
вàõ, ÿкі відріçíÿþтüñÿ від çвè÷àéíèõ коìåрöіéíèõ 
óìов, çàñтоñóвàííÿ ìåõàíіçìó ìåçоíіííèõ ïоçèк) 
тà дåрæàвíі ãàрàíті¿;

– ïілüãовå оïодàткóвàííÿ коìïàíіé, що вïро
вàдæóþтü іííовàöі¿: çàñтоñóвàííÿ ïілüãовèõ ñтà
вок íà ïрèáóток від óкрà¿íñüкèõ ïàтåíтів, длÿ іí
íовàöіéíèõ ïідïрèºìñтв тà длÿ іííовàöіéíèõ 
ïроåктів çà ïріорèтåтíèìè íàïрÿìàìè роçвèткó 
іííовàöіéíо¿ діÿлüíоñті [4, ñ. 44];

– длÿ ïоñèлåííÿ довірè óкрà¿íñüкèõ ñïоæèвà
÷ів до óкрà¿íñüкèõ вèроáíèків ïродоволüñтвà íå
оáõідíèì çàõодоì º ïровåдåííÿ іíôорìàöіéíо¿ 

коìïàíі¿ (іíôорìàöіéíі ïлàкàтè ó роçдріáíіé тор
ãівлі, ñоöіàлüíà рåклàìà íà тåлåáà÷åííі, іíôор
ìàöіéíі ïовідоìлåííÿ ó ïрåñі тà ñàéті ìіíіñтåр
ñтвà) – «Óкрà¿íñüкå оçíà÷àº крàщå!», øлÿõоì 
роç’ÿñíåííÿ тоãо, ÿк іñíóþ÷à íàöіоíàлüíà ñèñтåìà 
коíтролþ çà ÿкіñтþ é áåçïå÷íіñтþ ïродоволüñтвà 
çàáåçïå÷óº ãàрàíтóвàííÿ вàæлèвèõ длÿ çдоров’ÿ 
ñïоæèвà÷ів õàрàктåрèñтèк ïродоволü÷èõ товàрів;

– çàкріïлåííÿ íà çàкоíодàв÷оìó рівíі íàñтóï
íèõ вèìоã до вåí÷óрíèõ іíвåñторів: íåоáõідíіñтü 
володіííÿ àкöіÿìè, ÿк ïрàвèло, íå ìåíøå ï’ÿтè 
років (іíоді áåçïоñåрåдíüо ç ìоìåíтó ¿õ вèïóñкó); 
вèìоãà ïро ïоñтіéíå рåіíвåñтóвàííÿ одåрæàíо
ãо доõодó ïротÿãоì ïåвíоãо ïåріодó (тàкоæ ïрè
áлèçíо ï’ÿтü років) [4, ñ. 45];

– роçãлÿд рåàлüíо¿ дåрæàвíо¿ ïідтрèìкè іí
íовàöіéíèõ ïроåктів, ÿкі íå ìàþтü çàкордоííèõ 
àíàлоãів, ó відñотковоìó ñïіввідíоøåííі 25 % íà 
75 %, дå á ÷àñткà óрÿдó ñклàдàлà 75 % éоãо ïро
ôіíàíñовàíоñті, ç ïодàлüøèì володіííÿì ïрà
вà влàñíоñті íà іííовàöіéíèé ïродóкт/ïоñлóãó. 
А çàãàлоì, вñі ìоæлèві іííовàöіéíі ïроåктè ïоді
лèтè íà дåкілüкà кàтåãоріé. Тàк, до ïрèклàдó, ті іí
íовàöіéíі ïроåктè, ÿкі çàáåçïå÷óþтü вèроáíèöтво 
åкñïåртíо–оріºíтовàíèõ товàрів тà корèñтóþтü
ñÿ ïоïèтоì íà çовíіøíüоìó рèíкó íà рівíі крà
щèõ ñвітовèõ çрàçків, óрÿдó вàрто ïідтрèìóвàтè 
íà 50 % ÷è 60 %. Ті ïроåктè, що çàáåçïå÷óþтü 
вèроáíèöтво іìïортоçàìіщåíо¿ ïродóкöі¿ ç íèæ
÷èìè öіíàìè в ïорівíÿííі ç іìïортíèìè, ïідтрè
ìàтè íà 30 %. Якщо рåçóлüтàтоì іííовàöіéíоãо 
ïроåктó ìàº áóтè ïродóкöіÿ/ïоñлóãà, ÿкà корèñ
тóвàтèìåтüñÿ ïоïèтоì íà вíóтріøíüоìó рèíкó, то 
дåрæàвíà ôіíàíñовà ïідтрèìкà тàкоãо іííовà
öіéíоãо ïроåктó ìоãлà á ñклàдàтè 10–20 %;

– ñтворåííÿ ìåõàíіçìó çàоõо÷åííÿ ïодàííÿ 
çàÿвок íà вèíàõодè çà кордоíоì тілüкè ïіñлÿ ïо
ïåрåдíüоãо ïодàííÿ çàÿвок в Óкрà¿íі [4, ñ. 46];

– ввåдåííÿ в діþ в ïрàвовоìó ïолі т.ç. «коíтр
àктó ïідïрèºìöів ç дåрæàвоþ». Âідïовідíо до 
íüоãо, óрÿд ìàº ïрèéíÿтè íà ñåáå çоáов’ÿçàííÿ 
ïідтрèìкè іíтåрåñів ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ íà 
çовíіøíіõ рèíкàõ (íàïрèклàд, лоáіþвàтè ïідвè
щåííÿ ìèтà íà ввіç коíкóрåíтоñïроìоæíоãо оá
лàдíàííÿ) в оáìіí íà àктèвіçàöіþ іííовàöіéíо¿ ді
ÿлüíоñті (іííовàöіéíèõ роçроáок);

– «відöèôровóвàííÿ» ñèñтåìè вçàºìоді¿ ç клі
ºíтàìè, тоáто ôорìóвàííÿ àдàïтèвíèõ ìодåлåé 
роáотè коìïàíі¿ íà áàçі вèв÷åííÿ ïовåдіíкè ñïо
æèвà÷ів відïовідíо до çіáрàíèõ дàíèõ [4, ñ. 47].
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Â ñó÷àñíèõ óìовàõ, колè ідåÿ íàöіоíàлüíо¿ ñві
доìоñті ïідíÿтà íà вèñокèé рівåíü, à ïàтріотè÷
íо íàлàøтовàíèõ ãроìàдÿí ñтàº вñå áілüøå, вè
дàºтüñÿ çà ïотріáíå вèкорèñтàííÿ в ñôåрі оáіãó 
ïродоволü÷èõ товàрів ìåтодó колірíоãо кодó
вàííÿ çорово¿ іíôорìàöі¿, íàïрèклàд, ç вèкорèñ
тàííÿì колüорів íàöіоíàлüíоãо ïрàïорà. Тàкèé 
іíñтèтóöіоíàлüíèé ïрèéоì ідåíтèôікàöі¿ íàöіо
íàлüíоãо вèроáíèкà, ïо–ïåрøå, áóдå ïов’ÿçàíèé 
ç вèрàæåííÿì ñтàтóñó товàрó, ïо–дрóãå, íàд
дàñтü ìоæлèвіñтü çàдоволüíèтè ïàтріотè÷íі ïо
÷óттÿ ãроìàдÿí і, ïо–трåтº, çáілüøèтü ôіíàíñó
вàííÿ àãрàрíоãо вèроáíèöтвà в Óкрà¿íі.

Â одíіé іç ñво¿õ íåдàвíіõ ïрàöü ãоловà орãкоìітåтó 
КМÅФ Юріé Пèвовàров [8] оá’ºктèвíо ñôокóñóвàв 
ñвоþ óвàãó íà тоìó ôàкті, що ñüоãодíі в ñвіті трèвàº 
æорñтокà коíкóрåíöіÿ çà ïрàво áóтè ìіñöåì дèñло
кàöі¿ вèñокотåõíолоãі÷íèõ коìïàíіé. Длÿ тоãо, щоá 
Óкрà¿íà вèæèлà в ãлоáàлüíоìó ñåрåдовèщі, óрÿдó 
ïотріáíо íàïрàöüовóвàтè ïотóæíі іíвåñтèöіéíі ñтè
ìóлè длÿ роçвèткó íåñèровèííоãо áіçíåñó, ç ìåтоþ 
ñтворåííÿ ïотрåáè в іííовàöіéíèõ ñïåöіàліñтàõ ç 
öèôровèìè коìïåтåíöіÿìè. Çвіñíо, ÿкщо ìè íå ãо
тові ïåрåтворèтè óкрà¿íöів íà íàöіþ ãàñтàрáàéтå
рів, íåõàé і вèñококвàліôіковàíèõ.

Âисновки
Ó ïідñóìкó вàрто çàçíà÷èтè, що ïрè÷èíоþ ïо

вілüíо¿ іííовàтèçàöі¿ óкрà¿íñüко¿ åкоíоìікè, ввà
æàºìо тоé ôàкт, що іñíóþ÷і íàöіоíàлüíі іíñтèтóтè 
роçвèткó ñтворþвàлèñÿ ç ріçíèì ÷àñовèì лàãоì, 
çà ріçíèìè ìодåлÿìè, ïåрåñлідóþ÷è ріçíó ìåтó. 
Дàíі іíñтèтóтè íå áóлè ÷àñтèíоþ ºдèíоãо çàдóìó, 
в çв’ÿçкó ç öèì, воíè вàæко ñóìіщàþтüñÿ в рàì
кàõ ñтàíовлåííÿ åкоíоìікè іííовàöіéíоãо тèïó тà 
íå ïіддàþтüñÿ іíтåãрàöі¿ в ºдèíó вåртèкàлü. Тàк, 
дåÿкі ç íèõ оáìåæåíі ïо іíдóñтрі¿, ãåоãрàôі÷íо àáо 
çà ñтàдіÿìè іíвåñтóвàííÿ іííовàöіéíèõ ïроåктів. 
Окрåìі іíñтèтóтè роçвèткó õàрàктåрèçóþтüñÿ íå
ïовíоöіííèì володіííÿì іííовàöіéíèõ ïроåктів, 
відñóтíіñтþ вілüíèõ коøтів длÿ ¿õ рåàліçàöі¿, ïо
вíоþ íåвідïовідíіñтþ ïідõодів тà вèìоã до тàкоãо 
родó ïроåктів, що ñтàвлÿтüñÿ ñó÷àñíèìè іíñтèтó
тàìè іííовàöіéíоãо роçвèткó.
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