
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор інституту 

академік НАН України, 

д.е.н., професор 

     О.І. Амоша 

«  »     2016 р. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА-ПРОГРАМА 

робіт за темою III–06–16 «Напрями становлення "смарт"  

промисловості в Україні» 

 

 

 

 

Початок робіт 1 липня 2016 р. 

Закінчення робіт 30 червня 2019 р. 

 

 

 

 

Керівник теми 

зав. відділом 

академік НАН України       В.П. Вишневський 

 

Заст. директора інституту 

доктор економічних наук      Ю.С. Залознова 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016  



 

 

2 

 

 

ЗМІСТ 

 

I СТАН ПИТАННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ .................................. 4 

II ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ ......................................................................................... 30 

III МЕТОДИ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................ 33 

IV ЗАПЛАНОВАНІ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМІНИ     

ЇХ ПОДАННЯ .............................................................................................................. 34 

V СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ І СФЕРА МОЖЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ .... 37 

VI КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................ 38 

VII ТРУДОВІ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ............................ 42 

Література .................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 

 

 

Методику-програму складено відповідно до затвердженого ученою радою 

Інституту економіки промисловості НАН України Запиту на відкриття наукової 

роботи за відомчою тематикою, схваленого рішенням Бюро Відділення економі-

ки НАН України від 18.11.2015 р., протокол № 8. 

 

Метою дослідження є обґрунтування комплексу теоретичних положень, на-

уково-методологічних підходів щодо становлення "смарт" промисловості в 

Україні, ґрунтованої на мережах і кластерах створення вартості, які передбача-

ють вирішення економічних проблем модернізації наявних і створення нових 

"розумних" промислових виробництв на базі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій і кібервиробничих систем. 

 

 

Основні заплановані результати дослідження: 

 

1. Наукові доповіді – 4, у тому числі: 

(1) Теоретико-методологічні засади становлення "смарт" промисловості в 

Україні.  

(2) Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення "смарт" про-

мисловості в України.  

(3) Державне регулювання становлення "смарт" промисловості в України. 

 

2. Доповідні записки – 21. 

 

3. Рукопис колективної монографії за темою дослідження. 

 

 

  



 

 

4 

I СТАН ПИТАННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Для характеристики економіки післякризового (2008-2009 рр.) світу все час-

тіше використовується термін "new normal" – "нова нормальність" чи "нова реа-
льність" 

1
. Важливим елементом цієї реальності є "смарт зростання" ("smart 

growth" 
2
) і, відповідно, "смарт" промисловість (Індустрія 4.0 

3
). Причина необ-

хідності прискореного формування такої нової "розумної реальності" полягає у 
тому, що дотеперішній розвиток не можна вважати цілком задовільним: планета 
перенаселена і вже не витримує високих темпів споживання ресурсів і зростання 
населення. Оптимальна його чисельність, мабуть, перевищена, і глобальний еко-
логічний слід людства перевищує біологічну ємність Землі 

4
. Вже не вистачає і в 

найближчі десятиліття ще гостріше відчуватиметься дефіцит (у тому числі з 
причини глобального потепління) найголовніших, крім повітря, умов для життя: 
води та їжі 

5
. Ситуація посилюється тим, що доходи і ресурси розподілені вкрай 

нерівномірно: менша частина населення планети має доступ до більшої частини 
багатств. Результат – глобальна нестабільність, у тому числі фінансова, і загост-
рення конкуренції за обмежені природні ресурси та за новітні технології їх про-
мислового споживання. Причому сучасні тенденції є такими, що праця стає все 
дорожче, а технології – дешевше, що може спричинити нові великомасштабні 

                                                 
1
 El-Erian, M. (2010). Navigating the New Normal in Industrial Countries. Per Jacobsson Foundation 

Lecture / Mohamed A. El-Erian. [online] Available at: http://www.imf.org/exter-

nal/np/speeches/2010/101010.htm [Accessed 3 Oct. 2015]. 
2
 European Commission (2010). Communication from the commission Europe 2020. A strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth. – Brussels, COM (2010) 2020. 
3
 Термін "Індустрія 4.0" було введено в науковий обіг за ініціативою німецьких бізнесменів, 

учених і політиків у 2011 р., спрямованою на підтримку позицій Німеччини як світового 

промислового центру, і частіше він використовується у німецькомовному середовищі. 

Цифра "4" характеризує четвертий ступінь індустріалізації. Зазвичай вважається, що пе-

рша промислова революція (перший ступінь індустріалізації) знаменувала механізацію 

виробництва, друга – масове виробництво і електрифікацію, третя – автоматизацію і дігі-

талізацію виробництва. У свою чергу, четверта промислова революція передбачає пере-

хід до орієнтованого на споживача виробництва на основі кіберфізичних систем. Див.: 

Lasi H. (2014). Industry 4.0 / Heiner Lasi, Peter Fettke, Hans-georg Kemper, Thomas Feld, 

Michael Hoffmann // Business & Information Systems Engineering, vol. 6, № 4, pp. 239-242. 

В англомовному середовищі використовуються також терміни "Промисловий інтернет" (англ. 

Industrial Internet) і "Смарт (розумна) промисловість" (англ. Smart Industry). Останньому 

терміну надається перевага у цій роботі на тій підставі, що первинний елемент виробни-

чих кіберфізичних систем складають об'єднані через інтернет "смарт" продукти і маши-

ни. Надалі всі ці терміни ("Індустрія 4.0", "Промисловий Інтернет", "Смарт промисло-

вість") використовуються як синоніми (але з урахуванням того, що кожний з них має 

специфічне наповнення). 
4
 United Nations Development Programme, (2014). Human Development Report 2014. Sustaining 

Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. – New York, р. 45. 
5
 Unwater.org (2015). 2013 – United Nations International Year of Water Cooperation: Facts and 

Figures. [online] Available at: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-

cooperation/facts-and-figures/en/ [Accessed 9 Feb. 2015]. 
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зрушення у розміщенні світового виробництва 
6
. 

Розвиток "смарт" індустрії, яка складає фундамент "розумного" розвитку – 
базованого на знаннях та інноваціях, використанні можливостей інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), що обумовили розвиток кіберфізичних ("інте-
рнету речей", англ. Internet of Things, IoT) і кібервиробничих систем (Industrial 
Internet of Things, IIoT), соціально інклюзивного та екологічно відповідального – 
є магістральним шляхом вирішення цих нагальних проблем. Це обумовлено тим, 
що протягом останніх сторіч індустріалізація була і залишається головною ру-
шійною силою науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності праці і 
створення високоякісних робочих місць у світі. Тому її значення для прискорен-
ня соціально-економічного розвитку, ресурсозбереження і покращення стану 
природного середовища на основі використання нових можливостей ІКТ та ІоТ, 
підвищення доходів населення і скорочення бідності, особливо в країнах, що ро-
звиваються, і країнах з перехідною економікою, у тому числі Україні, не можли-
во переоцінити 

7
. 

Фактично світом уже йде потужна хвиля "смарт" індустріалізації, під якою 
розуміють "… industries that have a high degree of flexibility in production, in terms 
of product needs (specifications, quality, design), volume (what is needed), timing 
(when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine) 
tune to customer needs and make use of the entire supply chain for value creation.  It is 
enabled by a network-centric approach, making use of the value of information, driven 
by ICT and the latest available proven manufacturing techniques" 

8
. 

Проте наразі в Україні промисловість є переважно негнучкою, ресурсо- та 
енергоємною, слабо спрямованою на задоволення потреб споживачів (особливо 
європейських), недостатньо автоматизованою і дігіталізованою, погано вбудова-
ною у європейські мережі створення вартості. Тобто, нинішня національна інду-
стрія не відповідає вимогам до сучасної "смарт" промисловості (рис. 1). 

 
 
 
 
 

                                                 
6
 Davis, B. (2015). For Artfully ‘Worn’ Jeans, Technology Replaces Labor / Bob Davis and Kathy 

Chu. [online] WSJ. Available at: http://blogs.wsj.com/economics/2015/11/23/for-artfully-worn-

jeans-technology-replaces-labor/ [Accessed 25 Nov. 2015]. 
7
 United Nations Industrial Development Organization (2011). UNIDO Green Industry Initiative for 

Sustainable Industrial Development. – Vienna, October 2011, р. 4. 
8
 "… галузі (види виробництв), які мають високий ступінь гнучкості з точки зору виробничих 

потреб (технічні характеристики, якість, дизайн), обсягу (саме стільки, скільки необхід-

но), строків (саме тоді, коли це необхідно), ефективності використання ресурсів і вартос-

ті (саме те, що потрібно), та які в змозі (точно) налаштуватися на потреби клієнтів і ви-

користовувати всі ланцюжки поставок для створення вартості. Вони стають можливими 

за допомогою орієнтованого на мережі підходу, що дозволяє використовувати цінність 

інформації, стимульованого використанням ІКТ та новітніх доступних і перевірених ме-

тодів виробництва". Див.: Smartindustry.nl. (2016). Smart industry. Dutch industry fit for the 

future [online] Available at: http://www.smartindustry.nl/site/assets/files/1744/opmaak-smart-

industry.pdf [Accessed 26 Nov. 2016]. 
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Рис. 1. Головні ознаки сучасної "смарт" промисловості 
Складено за: Smartindustry.nl, (2015). [online] Available at: http://www.smartindustry.nl/wp-
content/uploads/2014/11/Smart-Industry-Action-Agenda-Summary.pdf [Accessed 24 Nov. 2015]. 

 
Обсяги виробництва і реалізації традиційної української продукції швидко 

скорочуються, а інноваційне виробництво розширюється вкрай незадовільно. 
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за 2010-2015 рр. в 
Україні становила менше 1/5 від їх загальної кількості 

9
. Серед впроваджених 

нових технологічних процесів лише приблизно третина є екологічно-
орієнтованими (маловідходними, ресурсозберігаючими та безвідходними). У 
структурі інноваційної продукції, виробництво якої освоєно на вітчизняних під-
приємствах, менше 30% є техніко-технологічними інноваціями, які складають 
підґрунтя переходу до наукоємних екологічно чистих технологічних укладів. 

Отже, відповідно до розглянутих ознак і показників промисловість України 
не може вважатися "розумною", хоча все ще володіє суттєвим потенціалом для 
корекції вектору стратегічного розвитку відповідно до принципів "розумного" 
зростання. 

У таких умовах українська держава повинна забезпечити активну участь 
національної промисловості у формуванні нової "смарт" індустріальної структу-
ри у світі, розробити і реалізувати такі напрями становлення "розумних" вироб-
ництв, які були б здатні переломити теперішні негативні тенденції, належним 
чином відповісти на виклики сьогодення і забезпечити національній індустрії 
гідне місце насамперед у європейських мережах формування вартості з ураху-
ванням сучасних вимог до "розумного" зростання. 

                                                 
9
 Державна служба статистики України (2016). Статистичний щорічник України за 2015 рік. – 

Київ, с. 208-216. 
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Соціальна та економічна значимість проведення "смарт" індустріалізації в 
Україні визначається тим, що, незважаючи на кризові явища останніх років, 
українська промисловість залишається одним з найбільших секторів національ-
ної економіки, в якому виробляється більше 30% продукції від загального обсягу 
її випуску, створюється приблизно 15% доданої вартості і зайнято 2,5 млн. осіб, 
та одночасно – одним з найбільших споживачів обмежених ресурсів і забрудню-
вачів довкілля. При цьому, як визнано у світі, саме промислова діяльність є 
драйвером інновацій, створення нових робочих місць і підвищення добробуту 
громадян в усій економіці. Тому подолання теперішніх негативних тенденцій у 
промисловості України та її перебудова на принципах "розумного" зростання є 
запорукою реалізації стратегічного курсу на європейську інтеграцію, повернення 
технологічного лідерства в пріоритетних галузях, створення нових високоопла-
чуваних робочих місць і вирішення соціальних проблем. 

При цьому важливо враховувати, що проблема обґрунтування напрямів ста-
новлення "смарт" промисловості в Україні і створення сприятливих умов для їх 
практичної реалізації є багатоаспектною і комплексною та передбачає одночасне 
проведення досліджень за декількома напрямками. 

Науковим підґрунтям дослідження є визначення теоретико-
методологічних засад становлення "смарт" промисловості. Перетворення у 
національному промисловому секторі на засадах парадигми "розумного" розвит-
ку передбачають їх системне бачення (для забезпечення чітких і несуперечливих  
взаємозв’язків  цілей, суб’єктів та функцій цих процесів як передумови їх ефек-
тивного здійснення) і нових теоретико-методологічних підходів з позицій аналі-
зу і врахування закономірностей еволюції господарських інститутів і відносин. 
Усе це потребує концентрації дослідження на українській специфіці загального 
процесу формування "смарт" промисловості як такого, що має задовольняти но-
вому комплексу цільових орієнтирів та спиратиметься на використання наявних і 
створення нових можливостей (щодо інформації, ресурсів, економічних механі-
змів і методів тощо). Відповідно мають формуватися наукові положення розвит-
ку національних промислових виробництв, що реалізують ідею "розумності" у 
площині актуальних стратегічних завдань і водночас є адекватними новим умо-
вам промислової діяльності в Україні. 

З концептуальних позицій "смарт" розвиток національної промисловості 

означає принципове посилення ролі знань, інновацій та ІКТ як драйверів еконо-

мічного зростання. Це, у свою чергу вимагає організації управління виробницт-

вом на основі розвитку STEM-освіти, системної підготовки інженерно-технічних 

та наукових кадрів високої кваліфікації, розширення масштабів і підвищення ді-

євості і ефективності НДДКР, розповсюдження інновацій і знань по всій терито-

рії країни, найповнішого використання нових інформаційних і комунікаційних 

можливостей для сприяння швидкій і результативній трансформації інновацій-

них ідей у нові продукти (послуги) та якісні робочі місця. При цьому наукове 

дослідження має бути зосередженим на обґрунтуванні такого типу промислової 

політики, що відповідає принципам "смарт" і європейським вимогам до "розум-

ного" зростання, органічно поєднаним з політиками інноваційною, кластерною й 

освітньою (у тому числі у сфері розширеного відтворення STEM-персоналу), а 

захист довкілля і соціальна інклюзія повинні проходити наскрізною темою через 
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усі ці сфери державного регулювання. У рамках цієї парадигми пріоритетний 

розвиток повинні отримати такі промислові виробництва, які мають високий 

ступінь гнучкості за критеріями задоволення виробничих потреб, строків, обся-

гів і вартості виготовлення продукції, ефективності використання ресурсів, у то-

му числі трудових, та які в змозі точно налаштовуватись на потреби споживачів. 

 Серед фахівців розвинених країн, які приділяють особливу увагу питанням 

формування такого нового бачення промисловості і промислової політики, у 

США можна відзначити роботи D. Rodrik (Kennedy School of Government, 

Harvard University, Cambridge, MA, USA) 
10

, і G. Tassey (National Institute of 

Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA) 
11

. В Європі теоретичним про-

блемам модернізації промисловості і сучасної промислової політики присвячено 

роботи E. Cohen (Centre National de la Recherche Scientifique, France) 
12

 і 

P. Bianchi (University of Ferrara, Italy) 
13

, J. Foreman-Peck (University of Cardiff, 

UK), 
14

 Ch. Edquist (Lund University, Sweden) 
15

, O. Toivanen (University of 

Helsinki, Finland) 
16

. Актуальні проблеми розвитку "смарт" промисловості на ос-

нові використання "великих даних"досліджують фахівці відомої міжнародної 

консалтингової компанії McKinsey & Company
 17

.  

Відмінності нової азійської парадигми промислової політики представлено 

в аналізі Sanjaya Lall (Oxford University, England, United Kingdom) 
18

. Ha-Joon 

Chang (University of Cambridge, UK) 
19

 досліджує можливості перенесення Пів-

денно-Азійської моделі промислової політики на інші країни і доходить виснов-

ку про те, що успішна політика можлива лише за певних умов – навіть у тих кра-

                                                 
10

 Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century / D. Rodric. – Centre for Economic 

Policy Research, CEPR Discussion Papers, № 4767, 56 pp.; Rodrik, D. (2008). Normalizing 

industrial policy / D. Rodric. – The World Bank, Commission on Growth and Development, 

Working paper, № 3, 36 рp.; Rodrik, D. (2014). Green Industrial Policy / D. Rodric // Oxford 

Review of Economic Policy, vol. 30, № 3, pp. 469-491.   
11

 Tassey, G. (2010). Rationales and mechanisms for revitalizing US manufacturing R&D strategies / 

G. Tassey // The Journal of Technology Transfer, vol. 35, pp. 283-333. 
12

 Cohen, E. (2006). Theoretical foundations of industrial policy / E. Cohen // EIB Papers, vol. 11, № 

1, pp. 85-106. 
13

 Bianchi, P. (2006). From ‘old’ industrial policy to ‘new’ industrial development policies / Interna-

tional handbook on industrial policy. Ed. by P. Bianchi and S. Labory. – Cheltenham, UK, 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar, pp. 3-27. 
14

 Foreman-Peck,  J. (2006). Industrial policy in Europe in the 20th century / J. Foreman-Peck // EIB 

Papers, vol. 11, №1, pp. 36-62. 
15

 Edquist, Ch. (2006). Industrial policy from a systems-of-innovation perspective / Ch. Edquist, C. 

Chaminade // EIB Papers, vol. 11, №1, pp. 108-133. 
16

 Toivanen, O. (2006). Innovation and research policies: two case studies of R&D subsidies / 

O. Toivanen // EIB Papers, vol. 11, №2, pp. 54-79. 
17

 McKinsey & Company (2014). How big data can improve manufacturing. [online] Available at: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-big-data-can-

improve-manufacturing [Accessed 26 Nov. 2016]. 
18

 Lall, S. (2006). Industrial policy in developing countries: what can we learn from East Asia? / In-

ternational handbook on industrial policy. Ed. by P. Bianchi and S. Labory. – Cheltenham, UK, 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar, pp. 79-97. 
19

 Chang, Ha-Joon. (2006). Industrial policy in East Asia – lessons for Europe / Ha-Joon Chang // 

EIB Papers, vol. 11, №2, pp.  106-133. 
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їнах, які уже є технологічними новаторами і бажають залишатися ними й надалі. 

В РФ, що відрізняється специфічним інституційним середовищем, характе-

рним для пострадянських країн, нові погляди на теоретичні засади промислової 

політики і перспективи розвитку передового наукоємного виробництва розроб-

ляють В. Дементьєв 
20

 (Інститут нової економіки Державного університету 

управління, м. Москва), В. Кондратьєв (Центр промислових та інвестиційних до-

сліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин, м. Москва) 
21

, 

Н. Розанова (Державний університет – Вища школа економіки, м. Москва) 
22

. 

В Україні, крім Інституту економіки промисловості НАН України, теорети-

чним аспектам проблем формування і реалізації нової промислової політики 

присвячено дослідження, виконані в Інституті економіки і прогнозування НАН 

України і Національному інституті стратегічних досліджень. Це, зокрема, роботи 

В. Гейця 
23

, Я. Жаліло 
24

, Ю. Кіндзерського 
25

. 

Проте політико-економічні трансформації останніх років, нові геоекономіч-

ні орієнтири, зовнішні і внутрішні фактори функціонування української промис-

ловості, що уже призвели до кризи традиційних промислових виробництв, пот-

ребують чергового переосмислення концептуальних положень промислової по-

літики, але тепер уже на нових для України принципах "розумного" розвитку, які 

призначені для того, щоб, по-перше, перевести національний індустріальний ро-

звиток у нове русло європейської спрямованості, по-друге, принципово зменши-

ти теперішні ризики ресурсного, соціального та екологічного напруження, і, по-

третє, на відміну від теперішніх негативних тенденцій, зробити його дійсно ба-

                                                 
20

 Дементьев, В.Е. (2006). "Догоняющая постиндустриализация" и промышленная политика / 

В.Е. Дементьев; препринт # WP/2006/199 – М.: ЦЭМИ РАН, 80 c.; Дементьев, В.Е. 

(2009). Догоняющее развитие через призму теории "длинноволновой" технологической 

динамики: аспект "окон возможностей" в кризисных условиях / В.Е. Дементьев // Рос-

сийский экономический журнал, №1-2, с. 34-48. 
21

 Кондратьев, В. (2012). Отраслевая промышленная политика как мотор модернизации эконо-

мики. [online] Available at: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/otraslevaja_promyshlen-

naja_politika_kak_motor_modernizacii_ekonomiki_2012-01-27.htm. [Last Accessed 30 No-

vember 2012]. 
22

 Розанова, Н. (2006). Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в зару-

бежных странах / Н. Розанова // Экономический вестник Ростовского государственного 

университета, 2006, т. 4, № 1, с. 32-47. 
23

 Геец, В. (2014). Институциональная обусловленность инновационных процессов в промыш-

ленном развитии Украины / В.М. Геец // Экономика Украины, № 12, c. 4-19; Геец, В. 

(2014). Барьеры на пути развития промышленности на инновационной основе и возмож-

ности их преодоления / В.М. Геец // Экономика Украины, № 12, c. 4-25. 
24

 Жалілo, Я. (ред.) (2012). Промислова політика як чинник післякризового відновлення еко-

номіки України: аналітична доповідь / За ред. Я.А. Жаліла. – К.: Національний інститут 

стратегічних досліджень, 41 с. 
25

 Кіндзерський, Ю. (2010). Економічний розвиток і трансформація промислової політики у 

світі: уроки для України // Економіка України, № 6, с. 14-22; Кіндзерський, Ю. (2016). 

Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту / Ю. Кіндзерський // 

Вісник НАН України, № 10, с. 27-42; Кіндзерський, Ю. (2009). Потенціал національної 

промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Ю.В. Кіндзерський, М.М. Яку-

бовський, І.О. Галиця та ін. – К.: Ін-т екон. та прогнозування НАНУ, 928 с. 
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зованим на знаннях, інноваціях, ІКТ та ІоТ. 

Це амбіційне завдання, у свою чергу, може бути успішно вирішено при на-

лежному врахуванні фактору "path dependence" і використанні інституційно-

еволюційної парадигми для культивування і підтримки нових стабільних інсти-

тутів європейського типу, але за умови їх конгруентності місцевим умовам з 

урахуванням соціокультурних, історичних та просторових характеристик проце-

сів розвитку національної промисловості. 

Доцільність науково-аналітичного обґрунтування напрямів становлен-

ня "смарт" промисловості в Україні пояснюється впливом низки чинників. 

Серед найважливіших слід відзначити: довготривалий кризовий стан традицій-

ного промислового виробництва, що суттєво обмежує можливості реалізації ін-

новаційних проектів, насамперед системних та авангардних; структурні особли-

вості національної промисловості, перш за все у технологічно-галузевому аспек-

ті, – виразні диспропорції у розподілі ресурсів та результатів, а відтак – у мож-

ливостях "смарт" розвитку окремих виробництв; незадовільні темпи і масштаби 

трансформації інституційного середовища, необхідного для динамічного іннова-

ційного зростання; прискорення процесів втрат людського та соціального капі-

талу як провідних рушійних факторів переходу на принципи "смарт" кращих 

промислових систем. 

Дослідження специфіки засад базових напрямів становлення "смарт" про-

мисловості (авангардні технології, мережеві структури, новітні гнучкі комуніка-

ції "виробник-споживач" та ін.) має пріоритетне значення для окремих груп під-

приємств, що відрізняються домінуючими виробничими методами, процесами та 

матеріалами. Тому акцент у дослідженні передбачається зробити на галузевому 

аспекті, а саме на аналізі завдань та проблем переходу у формат "смарт" на при-

кладі двох базових галузей української промисловості – металургійної та хіміч-

ної. 

За оцінками фахівців, металургійна промисловість, яка залишається одним 

із лідерів національної економіки, має неабиякий потенціал щодо розвитку на 

"розумних" засадах. Це пов'язується з переорієнтацією провідних галузей-

металоспоживачів (машинобудування та будівництва) у русло "смарт" промис-

ловості, широкими можливостями застосування "розумних" технологій у самій 

металургії та посиленням соціо-гуманітарної відповідальності галузі  перед сус-

пільством. 

З огляду на пріоритетність становлення "смарт" промисловості у багатьох 

країнах світу 
26

 досить стрімкого впровадження набули такі проекти, як "розум-

                                                 
26

 Smartindustry.nl. (2016). Smart industry. Dutch industry fit for the future [online] Available at: 

http://www.smartindustry.nl/site/assets/files/1744/opmaak-smart-industry.pdf [Accessed 26 

Nov. 2016]; Smartindustry.nl, (2015). Action agenda smart industry the Netherlands. [online] 

Available at: http://www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2014/11/Smart-Industry-Action-

Agenda-Summary.pdf [Accessed 24 Nov. 2015]; Шварцкопф, Т. Индустрия 4.0 – стратегия 

поддержки инновационной промышленности в федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия. Возможности для международных компаний / Т. Шварцкопф; Агентство 

экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW). – II 

Форум бизнеса Северо-Запада, 15 октября 2015. – 27 с. 
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ні" будинки, наразі відомі й в Україні, та "розумні" міста, в яких використову-

ється великий обсяг різних видів металопродукції. Головним для металовироб-

ників у цьому контексті стає вміння розуміти та відповідати індивідуальним очі-

куванням та потребам клієнтів 
27

. 

Розвиток "розумного" металургійного виробництва відбувається, головним 

чином, за рахунок впровадження інновацій, де провідну роль мають відігравати 

ІКТ у поєднанні з передовими методами моделювання та глобальним підклю-

ченням до мережі Internet. Результатом використання цих сучасних технологій 

має стати збільшення гнучкості виробничого металургійного процесу, істотне 

підвищення його енерго- й ресурсоефективності та значне покращення якості 

продукції 
28

 з обов’язковою вторинною переробкою вже використаної металоп-

родукції 
29

. 

Свою діяльність на засадах "смарт" промисловості на сьогоднішній день 

уже почали здійснювати такі великі міжнародні металургійні компанії, як 

"ArcelorMittal" 
30

, "Tata Steel" 
31

, "POSCO" 
32

, "Hebei Iron and Steel Group HQ" 
33

. 

Соціо-гуманітарний аспект "розумної" металургії проявляється у пріоритет-

ному впровадженні "зелених" технологій з метою значного підвищення екологі-

чного рівня виробництва та зменшення виробничого травматизму. Найбільшу 

активність у цьому питанні виявляють західні дослідники внаслідок застосуван-

                                                 
27

 KPMG International (2016). Перспективы мирового промышленного сектора  [online] Availa-

ble at: https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2015/08/global-manufacturing-outlook-

2015.html [Accessed 26 Nov. 2016].  
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 Brummayer, M. (2015). Mission Smart Steelmaking Processes / M. Brummayer, S. Fuchshumer, 

C. Kittl [online]. – Düsseldorf, 15-19 June 2015. – Available at: http://facts4workers.eu/wp-

content/uploads/2015/11/Paper-from-METEC-Trade-Fair-2nd-Eur-Steel-Tech.-and-Appli.-

Days.pdf [Accessed 24 Nov. 2015]; Goodchinabrand.com. (2016). Why steel industry to 

achieve intelligent manufacturing?@goodchinabrand.com. [online] Available at: 

http://www.goodchinabrand.com/28638900070en.html [Accessed 26 Nov. 2016]. 
29

 Ness, D. (2012). Smart steel: new paradigms for the reuse of steel enabled by digital tracking and 

modelling / D. Ness, J. Swift, D.C. Ranasinghe, K. Xing, V. Soebarto, M. Terziovski. – The 

Greening of Industry Network, 16 pp.;  
30

 Usa.arcelormittal.com. (2016). Steel: the smart choice at home. [online] Available at: 

http://usa.arcelormittal.com/news-and-media/our-stories/2015/mar/03-10-2015 [Accessed 26 

Nov. 2016]. 
31

 Kockelkoren, G. (2015). Tata Steel. Smart steelmaking / G. Kockelkoren [online] / Amsterdam 
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http://www.amsterdameconomicboard.com/data/site-
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ta%20AEB_Govert%20Kockelkoren%209-6-2015.pdf [Accessed 27 Nov. 2016]. 
32

 Kim, M. (2015). POSCO ICT announced on Nov. 24 that it has been selected as the operator for a 

“Smart Industrial Complex Construction Pilot Project” led by Korea Industrial Complex Corp. / 

M. Kim [online] Available at: http://www.businesskorea.co.kr/english/news/industry/13113-

steel-and-tech-posco-ict-selected-operator-smart-industrial-complex-construction [Accessed 27 

Nov. 2016]. 
33
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ня досить жорстких (особливо в ЄС) екологічних стандартів 
34

. Питання впрова-

дження "зелених" та інших "смарт" технологій у металургії посіло чільне місце у 

"Steel Action Plan" 
35

 та "Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe" 
36 

 

– основних законодавчих актах, що регулюють діяльність галузі в європейських 

країнах.. 

Важливим сектором сучасної світової економіки, який активно акцептує та 

імплементує ідеї сталого розвитку і "розумного" ресурсоефективного виробниц-

тва, є хімічна промисловість. Традиційно в Україні розглядалися такі напрямки 

підвищення ефективності та екологізації хімічного виробництва, як розробка і 

виготовлення інноваційних видів продукції, модернізація технологічних проце-

сів, розвиток виробництв з маловідходними та ресурсозберігаючими технологія-

ми, комплексна переробка сировини і т. ін. Але певні науково-практичні зусилля 

з активізації інноваційної діяльності у галузі не змінювали її переважну орієнта-

цію на великотоннажні енергоємні і сировинні виробництва базової хімічної 

продукції, у той час як у світовій економіці пріоритетного розвитку набувають 

малотоннажні наукоємні та екологічно чисті виробництва.  

Європейська технологічна платформа зі сталої хімії (the European 

Technology Platform for Sustainable Chemistry, SusChem) розглядає як пріоритетні 

такі сфери: зміни клімату та підвищення ресурсоефективності в хімічній проми-

словості, раціональне використання сировини, скорочення відходів; біотехноло-

гії і біоматеріали у хімічному виробництві; підвищення енергоефективності у 

хімічній галузі, створення конкурентоспроможних низьковуглецевих продуктів, 

технології збереження енергії; матеріали для сучасних методів діагностики, фо-

рмуючих технологій у медицині, косметології, фармацевтиці; матеріали та сис-

теми для екологічно раціонального проектування та експлуатації транспорту, 

інтегруючі технології, альтернативні види палива; взаємообумовлений зв’язок 

ІКТ і хімічної галузі 
37

. Останній напрямок полягає, з одного боку, у використан-

ні ІКТ-систем і цифрових інновацій по всьому ланцюжку, включаючи моделю-

                                                 
34

 Pardo, N. (2012). Prospective Scenarios on Energy Efficiency and CO2 Emissions in the EU Iron & 

Steel Industry / N. Pardo, J.A. Moya, K. Vatopoulos. – Luxembourg: Publications Office of the 

European Union [online] Available at: 

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1355390994_jrc_green_steel.pdf [Accessed 27 

Nov. 2016]; Moya, J. (2013). The potential for improvements in energy efficiency and CO2 

emissions in the EU27 iron and steel industry under different payback periods / J.A. Moya, 

N. Pardo // Journal of Cleaner Production, vol. 52, pp. 71-83; The European Steel Association. 

EUROFER (2013). A Steel Roadmap for a Low-Carbon Europe 2050 [online] Available at: 

http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2013-Roadmap.pdf [Accessed 27 Nov. 2016]. 
35

 European Commission (2013). Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Eu-

rope. – Brussels, XXX COM (2013) 407 [online] Available at: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-action-plan_en.pdf [Accessed 

27 Nov. 2016]. 
36

 European Commission (2016). Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe. – Brussels, 

16.3.2016, COM (2016) 155 final. – 13 p. [online] Available at: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947 [Accessed 29 Nov. 2016]. 
37

 SusChem (2015). Strategic Innovation and Research Agenda [online] Available at: 

http://www.suschem.org/cust/documentrequest.aspx?DocID=928 [Accessed 30 Nov. 2015]. 
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вання, проектування, експлуатацію, логістику, управління та контроль хімічного 

виробництва, а з іншого, – хімічна промисловість є ключовим постачальником 

матеріалів і технологій, які формують основу для багатьох ІКТ та цифрових рі-

шень.  

Довгострокові стратегії розвитку "розумних" напрямків хімічної індустрії 

розроблені та впроваджуються в рамках дослідницьких платформ її провідних 

світових організацій: Європейської ради хімічної промисловості (The European 

Chemical Industry Council, CEFIC) 
38

, Міжнародної ради хімічних асоціацій 

(The International Council of Chemical Associations, ICCA) 
39

, Американської ради 

хімічної промисловості (American Chemistry Council, ACC) 
40

. 

Принципово важливе місце у смарт-стратегіях хімічної промисловості за-

ймає парадигма "зеленої" хімії ("green" chemistry), яка виникла наприкінці мину-

лого століття. Вона передбачає вдосконалення хімічних процесів, яке позитивно 

впливає на навколишнє середовище. Тобто на відміну від завдань традиційної 

екології щодо знешкодження негативних наслідків хімічних виробництв, завдан-

ня "зеленої" хімії – забезпечити організацію таких виробництв, де такі наслідки 

взагалі відсутні. 

Зараз концепція "зеленої" хімії стрімко поширюється і розвивається у про-

відних дослідницьких центрах світу: Green Chemistry Centre of Excellence (Uni-

versity of York, UK) 
41

, Center for Green Chemistry and Green Engineering at 

Yale (Yale University, USA) 
42

, The Berkeley Center for Green Chemistry (University 

of California, Berkeley, USA) 
43

, Green Chemistry Network Center (University of 

Delhi, India), Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes 

(Shanghai, China), Green and Sustainable Chemistry Network (Japan Association for 

Chemical Innovation, Japan), Науково-освітньому центрі "Химия в интересах 

                                                 
38

 The European Chemical Industry Council (2011). Tomorrow starts with Chemistry. Innovation for 

a Sustainable, Smart and Inclusive Europe  [online] Available at: 

http://www.suschem.org/documents/document/20120125113355-2011_tomorrow-starts-with-

chemistry_booklet.pdf  [Accessed 30 Nov. 2015]. 
39

 Long-Range Research Initiative (2014). Global Research Strategy [online] Available at:  

http://www.icca-chem.org/ICCADocs/LRI_2013GRS_031814_lowres_compressed2.pdf [Ac-

cessed 30 Nov. 2015]. 
40

 Long-Range Research Initiative (2014). LRI Research Strategy 2015-2019 [online] Available at:  

http://lri.americanchemistry.com/LRI-Research-Program/Research-Strategies/LRI-Research-

Strategy-2015-2019.pdf [Accessed 30 Nov. 2015]. 
41

 Clark, J. (2015). Green Chemistry and Sustainable Industrial Technology – Over 10 Years of an 

MSc programme / J.H. Clark, L. Jones, L. Summerton // Worldwide Trends in Green Chemis-

try Education [V. Zuin, L. Mammino (Eds.)]. – Cambridge: RSC, рр. 157-178. 
42 

Anastas, P. (2013). Innovations in Green Chemistry and Green Engineering / P.T. Anastas, 

J.B. Zimmerman. – New York: Springer-Verlag, 334 pр.; Gilbertson, L. (2015). Designing na-

nomaterials to maximize performance and minimize undesirable implications guided by the 

Principles of Green Chemistry // L.M. Gilbertson, J.B. Zimmerman, D.L. Plata, J.E. Hutchison, 

P.T. Anastas // Chemical Society Reviews, № 44, рр. 5758-5777. 
43
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ing Multi-stakeholder Community / A. Iles, M. Mulvihill // Environmental Science and Tech-

nology, № 46(11), рр. 5643-5649. 
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устойчивого развития – зелёная химия" (МДУ ім. М.В. Ломоносова, РФ) 
44

. В 

Україні основні дослідження в рамках концепції "зеленої" хімії пов’язані з впро-

вадженням біотехнологій у хімічне виробництво 
45

. 

Таким чином, сучасна світова металургійна та хімічна індустрія розгляда-

ють розвиток на засадах "смарт" промисловості, і насамперед впровадження 

"смарт" технологій, як пріоритетний шлях до підвищення продуктивності, кон-

курентоспроможності та безпеки виробництва, забезпечення інноваційними ма-

теріалами інших секторів економіки, а також гармонізації відносин із навколиш-

нім середовищем. 

Проте, аналіз стану дослідження розвитку цих галузей в Україні дозволяє 

зробити висновок, що опрацювання теоретичних і практичних питань організації 

"розумного" виробництва  у металургії та хімії знаходиться на початковому ета-

пі. Отже, потребують спеціального дослідження та обґрунтування організаційно-

економічні напрями стратегічних перетворень у хімічній та металургійній галу-

зях промисловості України у напрямку наближення до параметрів "розумного" 

виробництва на основі їх диверсифікації, оновлення і модернізації на засадах 

смарт-технологій, визначення потенційних інноваційних ніш та забезпечення 

конкурентних позицій на ринках "розумної" продукції. 

Принциповою передумовою успішного вирішення цього стратегічного за-

вдання є створення сприятливого середовища для розширеного відтворення 

промислового STEM-персоналу (англ. Science, Technology, Engineering, Math), 

здатного розробляти і освоювати авангардні "смарт" технології. Як відзначено у 

роботі 
46

 "Currently the most important challenge for the customers in adoption of the 

Smart Industry concept is to acquire the right knowledge and employees who can deal 

with this new knowledge" 
47

. 

Для цього підприємства, науково-освітні заклади та уряд повинні налагоди-

ти постійне співробітництво для підготовки висококваліфікованих інженерно-

технічних і наукових робітників у достатній кількості та подальшого повного 

використання їхнього потенціалу на потреби прискореного розвитку української  

індустрії. Ініціативи у зазначеному напрямку стосуються впровадження принци-

пів моделі Потрійної спіралі (Triple Helix, TH), що забезпечує укріплення спів-

робітництва між університетами, бізнесом та державою у питаннях наукових до-

                                                 
44

 Лунин, В. (2007). Инновационные образовательные программы в области химии. Научно-
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В.В. Лунин, Е.С. Локтева, Е.В. Голубина. – М.: Изд-во МГУ, 117 с.; Кустов, Л. (2004). 

"Green Chemistry" – новое мышление / Л.М. Кустов, И.П. Белецкая // Российский хими-

ческий журнал, т. XLVIII, № 6, с. 3-12. 
45

 Ткаченко, А. (2014). Стратегія екологічно спрямованого інноваційного розвитку хімічної 

галузі / А.М. Ткаченко, А.М. Вакуліч // Економіка промисловості, № 2(66), с. 34-41. 
46

 Hasan М. (2016). How can companies start implementing the Smart Industry concept? / Moein 

Hasan, Zadeh Saraee [online] [online] Available at:  
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industry-concept/ [Accessed 08 Dec. 2016]. 
47
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мисловості є отримання необхідних знань та співробітників, які можуть впоратися з ци-
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сліджень та інновацій 
48

.  

Підприємства і уряд повинні налагодити постійне співробітництво для під-

готовки висококваліфікованих інженерно-технічних і наукових робітників у дос-

татній кількості та подальшого повного використання їхнього потенціалу на по-

треби прискореного розвитку української  індустрії. 

Наявність кваліфікованих робітників з різними навичками має вирішальне 

значення для майбутньої конкурентоспроможності національної промисловості. 

Вимоги до професійних навичок у високотехнологічних виробництвах часто 

змінюються швидше, ніж здатності країн до підготовки необхідних працівників. 

У результаті передові підприємства вимушені змагатись за те, щоб заповнити 

вакантні робочі місця, які потребують робітників з середнім і високим рівнями 

кваліфікації 
49

. У повідомленні Єврокомісії "Europe 2020: A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth" 
50

 вирішення цього завдання пов`язують з впро-

вадженням принципів балансу гарантії зайнятості та гнучкості ринку праці (flex-

icurity principles), що надає можливість людям отримувати нову кваліфікацію, 

потенційне кар'єрне зростання та адаптуватися до нових умов. З метою забезпе-

чення внутрішньої мобільності на ринку праці та максимального задоволення 

попиту на кваліфіковану робочу силу здійснюється державна підтримка у формі 

фінансових асигнувань зі структурних фондів, особливо з Європейського соціа-

льного фонду (European Social Fund, ESF). Створюються гнучкі взаємозв`язки 

між освітніми та професійними закладами, соціальними партнерами та експер-

тами, що сприяє реалізації стратегії безперервного навчання персоналу протягом 

всього трудового життя. 

У перспективі ефективне корпоративне управління має збігатися з постій-

ним інтересом техноструктури (за Дж. Гелбрейтом) щодо створення амбітних 

партнерств у STEM-освіті та професійному навчанні. У цьому відношенні про-

мислові підприємства повинні активно співпрацювати з місцевими освітніми 

установами для цілеспрямованого формування наступних поколінь промислово-

го персоналу. 

У свою чергу, центральний уряд, який працює на віддалі від регіональних 

ринків праці, може найкращим чином підтримати розвиток "смарт" промислово-

сті, якщо зосередить увагу на якості фінансованих державою освітніх послуг і 

прямих інвестиціях у STEM-орієнтовану підготовку кадрів високої кваліфікації. 

Наукове обґрунтування напрямів становлення "смарт" промисловості в 

Україні потребує створення економіко-математичних моделей "смарт" підпри-

ємств. При цьому слід виділити два напрямки побудови таких моделей, які від-

                                                 
48
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49
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They Matter / Mark Muro, Jonathan Rothwell, Scott Andes, Kenan Fikri, Siddharth Kulkarni. – 
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різняються об’єктом дослідження: 

1) моделювання процесів управління та виробництва на "смарт" підприємс-

твах; інформаційних потоків, що виникають на них; взаємодій у мережах тери-

торіально розподілених учасників "смарт" виробництв тощо; 

2) моделювання процесів формування "смарт" підприємств і промисловості 

в цілому; "розумна" модернізація існуючих підприємств за рахунок впроваджен-

ня в них інтелектуальних технологій і систем; моделювання інвестиційної та фі-

нансової діяльності, пов’язаної з цими перетвореннями, ризиків, що супрово-

джують "розумні" трансформації тощо. 

Завдання першого напрямку моделювання активно досліджуються західни-

ми вченими, де вже існує певний досвід функціонування "смарт" промисловості. 

Насамперед це завдання, пов’язані з обробкою великих обсягів даних в режимі 

реального часу – так званих "великих даних" (англ. "big data" 
51

). Як відзначено у 

роботі 
52

: "Big data technologies describe a new generation of technologies and archi-

tectures, designed to economically extract value from very large volumes of a wide 

variety of data, by enabling high-velocity capture, discovery, and/or analysis. This def-

inition delineates the four salient features of big data, i.e., volume, variety, velocity 

and value. As a result, the "4Vs" definition has been used widely to characterize big 

data" 
53

. 

"Великі дані" знаменують перехід від парадигми бережливого виробництва 

до виробництва на основі мережевої взаємодії та інтенсивного інформаційного 

обміну 
54

. Причому саме сучасна обробна промисловість (manufacturing) зберігає 

найбільші обсяги даних серед інших секторів економіки – біля 2 Ексабайтів 

(2·10
18

 байтів) (за даними 2010 р. 
55

)    

Дослідження, проведені консалтинговою компанією McKinsey & Company, 

показують, що глибокий аналіз даних (візуалізація даних, статистичний аналіз і 

нейронні мережі), які генеруються в ході виробничого процесу, дозволяє вдос-

коналити навіть ті виробничі процеси, які вважаються еталонними у своїй галу-

зі 
56

. Приклад структурної моделі використання "великих даних" у виробничому 

                                                 
51

 Yin, S. (2015). Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends / Shen Yin, Okyay Kaynak // 

Proceedings of the IEEE, vol. 103, № 2, рp. 143-146. 
52

 Hu, H. (2014). Towards scalable systems for big data analytics: A technology tutorial / H. Hu, Y. 

Wen, T.-S. Chua, and X. Li // IEEE Access, vol. 2, p. 654. 
53

 "Технології великих даних описують нове покоління технологій і архітектур, призначених 

для економічного  видобування вигоди з дуже великих обсягів широкого спектра даних, 

за допомогою високошвидкісного захоплення, виявлення та/або аналізу. Це визначення 

окреслює чотири відмінні особливості великих даних, а саме обсяг (volume), різноманіт-

ність (variety), швидкість (velocity) і вартість (value). У результаті, визначення ''4Vs'' ши-

роко використовується для характеристики великих даних". 
54

 Bounfour, A. (2015). Digital Futures, Digital Transformation: From Lean Production to Acceluc-

tion (Progress in IS) / A. Bounfour. – New York: Springer, 154 pр. 
55

 Yin, S. (2015). Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends / Shen Yin, Okyay Kaynak // 

Proceedings of the IEEE, vol. 103, № 2, pp. 143-146. 
56

 McKinsey & Company (2014). How big data can improve manufacturing. [online] Available at: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-big-data-can-

improve-manufacturing [Accessed 26 Nov. 2016]. 
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процесі промислового підприємства 
57

 ілюструє інтеграцію аналізу даних в 

управління життєвим циклом продукції та підтверджує гіпотезу про перспектив-

ність такого підходу. Аналогічний висновок про необхідність інтеграції інфор-

маційних систем безпосередньо у виробничий процес з використанням "розум-

них" датчиків і інтерактивного аналізу даних зроблено в роботі 
58

, де також підк-

реслюється необхідність використання моделей виробничого процесу спільно з 

економічними моделями, ефективність яких буде взаємно доповнюватися. На 

2015-2018 рр. Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST) 
59

 

запланована програма створення методології моделювання "розумного" вироб-

ництва: визначено, що в даний час існує достатнє інструментальне забезпечення 

"розумного" виробництва, проте існуючі інструменти розрізнені та недостатньо 

інтегровані, щоб ефективно використовуватися на практиці. Також NIST реалі-

зує проект розробки стандартів, методів і протоколів аналізу даних в режимі ре-

ального часу для розумних виробничих систем 
60

. 

Щодо другого напрямку моделювання розвитку "смарт" виробництв, 

пов’язаного з їх створенням, обґрунтуванням і прогнозуванням наслідків прийн-

яття рішень за різними варіантами реалізації інвестиційних проектів, пошуку 

джерел та розробки схем фінансування розвитку інноваційного виробництва – то 

тут не існує універсальних економіко-математичних рішень, оскільки відповідні 

моделі повинні враховувати існуюче інституційне, економічне, інфраструктурне 

середовище країни, де "розумна" промисловість планується створюватися. Зок-

рема, що стосується України, то з відомих причин науково-методичні аспекти 

формування комплексу економіко-математичних моделей і управлінських тех-

нологій становлення "смарт" промисловості, адекватних її специфічним умовам, 

ще не створені. 

Урахування специфіки об’єктів моделювання в Україні та теперішнього 

стану її соціально-економічних відносин дозволить за рахунок застосування су-

часного інструментарію моделювання – статистичного аналізу, оптимізаційних, 

мережевих моделей тощо – розробити комплекс економіко-математичних ін-

струментів підтримки управлінських рішень, у тому числі керованих даними 

                                                 
57

 Zhang, Y. (2015). Big Data Based Analysis Framework for Product Manufacturing and Mainte-

nance Process / Y. Zhang, S. Ren // IFIP Advances in Information and Communication Tech-

nology, vol. 460, pp. 427-435. 
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gence / Z. Luo. – Hong Kong: The University of Hong Kong, China, 407 p. 
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[Accessed 26 Nov. 2016]. 
60

 NIST (2013). Real-Time Data Analytics for Smart Manufacturing Systems Project. [online] Avail-
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systems-project [Accessed 26 Nov. 2016]. 
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(англ. data-driven, DD 
61

) щодо розбудови національної  "смарт" промисловості, 

усунення можливих перешкод на шляху її впровадження, мінімізації пов’язаних 

з цим ризиків, підвищення конкурентоспроможності та ефективності оновлених 

на "розумних" принципах виробництв 
62

, як в окремих галузях, так і в промисло-

вості у цілому. 
 

Розробка науково-методичних підходів до державного регулювання ста-

новлення "смарт" промисловості в Україні передбачає обґрунтування заходів 

у сфері грошово-кредитного і податково-бюджетного регулювання. 

Важливим інструментом формування "смарт" промисловості має стати його 

фінансово-кредитне регулювання. Для становлення "смарт" промисловості в 

Україні потрібна зміна моделей фінансування і кредитування інноваційних 

"смарт" технологій виробництва для отримання ними конкурентних переваг, у 

тому числі за рахунок використання можливостей "великих даних" і випереджа-

ючого розвитку "розумного" банкінгу ("smart" banking), який забезпечує автома-

тизацію стандартних послуг, збільшуючи при цьому гнучкість банків для дифе-

ренційованих операцій. Іншими словами, нове "смарт" виробництво потребує і 

нових "смарт" інструментів його фінансово-кредитного регулювання, які забез-

печуватимуть формування інноваційного комплексу взаємовигідних відносин 

постачальників послуг, клієнтів і посередників у рамках "розумної" фінансової 

екосистеми.  

Важливим елементом цієї екосистеми можуть стати спеціалізовані фінансо-

ві інституції – банки розвитку, які мають функціонувати за принципово новими 

правилами 
63

 і кредитувати за пільговими ставками підприємствами, що реалізу-

ють "розумні" проекти. 

Проблеми фінансового забезпечення "розумної" промисловості та розвитку 

"смарт" банкінгу активно досліджуються фахівцями ЄС, США і нових промис-

лових регіонів світу, у тому числі в контексті нових підходів до подолання нас-

лідків світової фінансово-економічної кризи та пошуку інноваційних моделей 
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прийняття рішень у промисловості (D. Beernaert 
64

, A. Gulg 
65

, F. Sorrentino 
66

 та 

ін.). Зокрема, як уже відзначалось, до числа перспективних функціональних на-

прямків ефективного використання можливостей "великих даних" відноситься 

ризик/фінансовий менеджмент 
67

. 

На практиці всі ці нові форми фінансування і кредитування знаходяться на 

стадії розвитку, що набирає темпи. Наприклад, що стосується "смарт" банкінгу, 

здатного задовольняти гнучкі потреби фінансового забезпечення "розумних" ви-

робництв, то за даними дослідницької і консалтингової фірми Celent 
68

, зосере-

дженої на проблемах застосування інформаційних технологій в глобальній інду-

стрії фінансових послуг,  "… total bank IT spending across North America, Europe, 

and Asia-Pacific will grow to US$196.7 billion in 2015, an increase of approximately 

4.6% over 2014" 
69

. При цьому: "The majority of the growth is coming from Asia-

Pacific banks: spending by banks in this region will grow 5.6% in 2015 to US$70.3 

billion. This growth will remain relatively consistent in 2017, though it will decline 

slightly. US and Canadian banks are also reporting encouraging results. North Ameri-

can bank spending will grow by a solid 4.5% in 2015 to US$62.2 billion. In 2016 it 

will increase by 4.2% to US$64.8 billion. European banks aren’t faring quite as well, 

yet banks find themselves committed overall to increasing their spending. Spending by 

European banks will grow 3.7% in 2015 to US$64.3 billion. European spending 

growth will continue to ramp up through 2017 as spending increases by 4.4% to 
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 "… загальні видатки банків на ІТ по всій Північній Америці, Європі та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні зростуть до $ 196,7 млрд США у 2015 р., збільшившись приб-

лизно на 4,6% у порівнянні з 2014 р.". 
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US$70.1 billion" 
70

. 

У країнах СНД (РФ, Казахстан), проблеми у сфері фінансування "смарт" 

промисловості розробляються у напрямках державної політики щодо розвитку та 

регулювання технологічного зростання промисловості та суміжних секторів, 

аналізу та обґрунтування організаційно-економічних методів розвитку "розум-

них міст" в містах Європи та Азії 
71

.  

В Україні дослідження проблеми фінансування "смарт" промисловості зна-

ходяться на початковому етапі опрацювання. У більшому ступені уже розроблені 

науково-методичні положення щодо фінансово-кредитного забезпечення іннова-

ційних проектів і програм, які можуть відповідати критеріям "смарт". Попри від-

сутність фундаментальних теоретичних розробок з цієї проблеми, окремі питан-

ня функціонування та розвитку "розумних" виробництв в електроенергетиці та 

відповідні питання їх фінансового забезпечення уже розробляються в окремих 

роботах вітчизняних вчених 
72

. 

Відомі також вітчизняні приклади успішного фінансування "розумних" ви-

робництв. Так український фонд SMRK проінвестував вітчизняний hardware-

стартап Ajax Systems, який займається охоронними системами і датчиками для 

"розумного" будинку. Тільки перший транш склав $1 млн. Це перша інвестиція 

SMRK в український hardware-проект 
73

. 

Іншим прикладом є український стартап Smart Atoms із розумним дисплеєм 

LaMetric, який здатний відображати різноманітну потрібну інформацію (прогноз 

погоди, кількість листів Gmail, відвідувачів сайту через Google Analytics, гроші 

на рахунку PayPal тощо). Необхідні кошти були зібрані за лічені години, а про 

виробництво гаджету вдалося домовитися з одним з найбільших у світі склада-

льників електронних пристроїв Foxconn. Розробники повідомили, що масове ви-

робництво LaMetric вже стартувало і незабаром почнеться відправка замовлень 
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першим клієнтам 
74

. 

Проте, аналіз теперішнього стану дослідження процесів фінансово-

кредитного забезпечення становлення "смарт" промисловості в сучасних умовах, 

надійності і достатності фінансових джерел дозволяє зробити висновок, що в ці-

лому для України ця проблема є новою і залишається невирішеною низка питань 

теоретичного і прикладного характеру.  

Зокрема, відсутність доступного кредитування для малих інноваційних під-

приємств після освоєння перших "посівних" інвестицій від інститутів розвитку 

ускладнює створення і запуск власного виробництва, основаного на використан-

ні "смарт" технологій. Невирішеним завданням залишається створення надійних 

каналів переспрямування наявних активів суб'єктів господарювання, що діють в 

умовах сучасної нестійкої економіки, в "розумний" розвиток. Для цього слід чіт-

ко визначити об'єкти такого фінансування, дослідити взаємозв'язок між ринками 

капіталу, "розумними" виробництвами і поточними передовими практиками, ро-

зробити рекомендації щодо сучасних методів мобілізації фінансових ресурсів 

для "смарт" промисловості.  

Актуальним завданням є розробка цілісної концепції фінансового забезпе-

чення становлення "смарт" промисловості в контексті сучасних трендів рефор-

мування економіки в Україні. Необхідно удосконалювати механізми викорис-

тання власних коштів промислових підприємств на цілі "розумного" виробницт-

ва, а банківських кредитів – на ризикові інвестиції, формування більш сприятли-

вого інституційного середовища для кредитування "смарт" виробництв. Усі ці 

аспекти потребують подальшого дослідження, теоретичного узагальнення і ме-

тодичного обґрунтування, конкретизації для умов створення "смарт" промисло-

вості в Україні. 

Дієвим інструментом державної політики становлення "смарт" промислово-

сті є податково-бюджетне регулювання, яке відіграє значну роль у процесі сти-

мулювання інноваційної активності промислових підприємств і "розумного" ро-

звитку. 

В останні роки майже всі розвинені країни стикаються з проблемою віднов-

лення державних фінансів без шкоди для стабільного економічного зростання. У 

повідомленні Єврокомісії "Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth" 
75

 зазначено, що особливої уваги потребує формування дохідної 

частини бюджету, створення системи оподаткування більш сприятливої для зро-

стання, а саме можливість перекладання податкового тягаря з праці на енергети-

чні та екологічні податки. Оподаткування все частіше розглядається як інстру-

мент стимулювання передових технологій і залучення інвестицій. 

Дослідження фахівців ОЕСР з оподаткування 
76

 показують, що сучасна по-
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даткова політика в змозі не тільки сприяти досягненню цілей "розумного" розви-

тку, але й розширити коло податкових реформ, орієнтованих на створення спри-

ятливих умов для інновацій, що поряд зі спеціальними стимулами для НДДКР та 

ІКТ передбачають посилення боротьби з офшорними втратами податків, орієн-

тацію на оподаткування майна, споживання і прибутку на більш широкій базі з 

одночасним зменшенням розміру ставок податків та анулювання адресної допо-

моги для окремих традиційних видів діяльності. 

У США – світовому лідері у сфері інноваційного виробництва і впрова-

дження "смарт" технологій – бюджетно-податкове регулювання інноваційного 

розвитку виробництва зорієнтоване на реформування системи оподаткування 

прибутку корпорацій шляхом встановлення граничної податкової ставки у від-

повідності з іншими країнами ОЕСР, а також надання податкового кредиту на 

виконання НДДКР на постійній основі 
77

. 

В Китаї розроблено систему податкового стимулювання за напрямками: 

стимулювання НДДКР, стимулювання розвитку окремих галузей, стимулювання 

розвитку окремих регіонів, стимулювання розвитку окремих міст і районів 
78

. 

Наприклад, компанії, основним видом діяльності яких є нові технології, мають 

право на зниження податку на дохід корпорацій до 15% протягом трьох років; 

можливим є податкове вирахування в розмірі 150% витрат на НДДКР, понесених 

протягом одного року; передбачено звільнення від сплати мита, звільнення (або 

відшкодування) ПДВ при купівлі обладнання для проведення НДДКР 
79

. 

В Індії Департаментом промислової політики та розвитку Міністерства тор-

гівлі і промисловості розроблено податкові механізми стимулювання розвитку 

промисловості та інвестування в НДДКР – повне вирахування капітальних ви-

трат на проведення науково-дослідної діяльності (крім вартості землі); вираху-

вання протягом першого року діяльності поточних витрат на НДР; вирахування 

сум витрат, понесених підприємствами у зв'язку з виплатами науково-дослідним 

інститутам, науково-дослідницьким компаніям і дослідним асоціаціям з дослі-

джень в галузі соціальних наук або статистичних оцінок тощо 
80

.  

Подібні трансформації у сфері податкового стимулювання становлення 

"смарт" промисловості відбуваються і в інших країнах: зниження податку на за-

робітну плату для ІТ-компаній за умови наявності доходів від експорту у вало-

вому доході компанії, подвійне вирахування при сплаті корпоративного прибут-

кового податку для цілей навчання співробітників програмному забезпеченню, 
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додаткове вирахування витрат на НДДКР для технологічних компаній, зниження 

до нульової ставки податку на доходи компаній, що надають логістичні послуги 

для експорту в Бразилії 
81

; розробка програм фінансової підтримки торгівлі, екс-

порту та інвестицій, що включає надання податкових пільг, призначене для підт-

римки інвестицій у нові промислові проекти, розширення і модернізацію вже іс-

нуючих у Південній Африці 
82

. 

Серед фахівців, які досліджують питання податкового регулювання еконо-

міки в цілому і промислового розвитку, зокрема, можна виділити роботи таких 

зарубіжних фахівців, як D. Chen, J. Mintz 
83

, R. Boadway, J-F. Tremblay 
84

, 

J. Rosenberg, D. Marron 
85

, W. Gale,  S.Brown 
86

, P. Palazzi 
87

, P. LeBlanc, S. Mat-

thews, K. Mellbye 
88

,  E. Siu,  S. Picciotto, A. Sawyerr 
89

 та ін. 

В Україні фундамент бюджетно-податкового регулювання емерджентної 

економіки закладено в роботах А. Даниленка 
90

, А. Соколовської 
91

, 

Ю. Іванова 
92

, А. Крисоватого 
93

. Тепер, спираючись на доробок попередників 

необхідним є  обґрунтування нових рішень у сфері податкової політики на прин-
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ципах "смарт", яка, окрім досягнення бюджетної збалансованості, має стимулю-

вати прискорений розвиток "смарт" промисловості в Україні на основі ІКТ з ура-

хуванням специфіки ІоТ та інституційних особливостей як у діяльності суб’єктів 

господарювання, так і державних органів. Зокрема потребують вирішення пи-

тання, пов’язані з трансформацією складу і структури податків у відповідності з 

новими вимогами "розумного" зростання і створення такої податкової системи, 

яка відповідатиме європейським вимогам і стимулюватиме підвищення ресурс-

ної ефективності і конкурентоспроможності національної промисловості. 

Принципове значення для ефективного регулювання становлення "смарт" 

індустрії в Україні має також екологічний аспект, що складає невід'ємний еле-

мент концепції "смарт" і стосується розвитку усіх без винятку секторів промис-

ловості на принципах екологічно чистої "зеленої" економіки, прискорене поши-

рення якої є тепер загальносвітовим трендом. 

Екологічний аспект регулювання розвитку "розумної" промисловості харак-

теризується особливим ставленням до створюваного індустрією  рівня техноген-

ного навантаження – ресурсо- та відходоємністю, що прагнуть до мінімуму. За 

рахунок повного використання не лише основних сировинних ресурсів, але й су-

путніх відходів (побічних продуктів) промислові виробництва знижують витрати 

природного капіталу та обсяги емісії забруднення до навколишнього середови-

ща. Тобто, "смарт" промисловість має бути виключно "зеленою" – здійснюватися 

за оптимальними технологічними схемами із замкнутими (рециркуляційними) 

матеріальними й енергетичними потоками. Це передбачає, по-перше, відсутність 

скидів зворотних вод, газових викидів в атмосферу та утворення твердих відхо-

дів – безвідходність виробництва, а також, по-друге, вторинну переробку реалі-

зованої продукції, після завершення терміну її експлуатації (морального або фі-

зичного зносу) – післяпродажна утилізація відходів.  

Отже, в екологічному відношенні "смарт" промисловість представляє собою 

мережу взаємопов’язаних виробництв-симбіонтів, які функціонують за аналогі-

єю із замкненими біогеохімічними колообігами речовин у природних екологіч-

них системах. Проте, на даному етапі розвитку науки і техніки термін "безвідхо-

дні виробництва" носить умовний характер через техніко-технологічні обмежен-

ня та неможливість повністю виключити відходоутворення і негативний вплив 

виробництва на довкілля. Таким чином, на практиці до "безвідходних" відносять 

маловідходні виробництва 
94

.  

Ідею можливості безвідходного виробництва та технологічного симбіозу пі-

дприємств викладено ще в 1885 р. Д. Менделєєвим у статті "Листи про заводи", 
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опублікованій у журналі "Новь" 
95

. Згодом його теза про те, що "мірою доскона-

лості виробництва є кількість відходів" була розвинута й отримала широкого 

розповсюдження у Японії, США та країнах Західної Європи у вигляді стратегії 

"Zero Waste" 
96

. 

Спільна політика країн ЄС щодо безвідходного виробництва, яка має бути 

врахована у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС, ратифікованої 

Україною, ґрунтується на положеннях цільових рамкових Директив 
97

, що вста-

новлюють ієрархію методів поводження з відходами: (1) запобігання або мінімі-

зація відходоутворення, (2) вторинне використання відходів як матеріальної си-

ровини або альтернативного джерела енергії 
98

, (3) розміщення або поховання на 

спеціалізованих екологічно безпечних полігонах (в останню чергу). На практиці 

положення Директив реалізовані у національних індикативних планах та про-

грамах переробки відходів на підґрунті приватних організацій (наприклад, "Eco 

Emballage" у Франції і Німеччині, "Swedish Waste Management" у Швеції). 

В Україні теоретичні аспекти та практичні питання зменшення використан-

ня первинних природних ресурсів у промисловому виробництві, скорочення іс-

нуючих обсягів накопичених відходів та розвиток ринку вторинних ресурсів до-

сліджуються в Інституті економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України (В. Міщенко 
99

, Ю. Маковецька, 

Т. Омельяненко), Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
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(Н. Андрєєва 
100

), Сумському державному університеті (І. Сотник 
101

), Волинсь-

кому державному університеті імені Лесі Українки (І. Скороход 
102

), Раді по ви-

вченню продуктивних сил України НАН України (М. Хвесик 
103

) та ін. При цьо-

му, незважаючи на певні позитивні маркери 
104

 у сфері скорочення рівня техно-

генного навантаження, більшість екологічно-сприятливих зрушень викликана 

згортанням потужностей матеріального виробництва, та в цілому економіка 

України залишається екологічно брудною: 

1) станом на 2015 р. на території країни накопичено ≈12,5 млрд т промисло-

вих відходів. З них понад 99 % становлять відходи IV класу небезпеки (найменш 

токсичних), рівень утилізації яких не перевищує 30%. Загальний обсяг небезпеч-

них 
105

 відходів становить ≈12 млн т, інтенсивність утилізації становить ≈50% від 

обсягу утворення; 

2) до техногенного водообігу залучено ≈10 млрд м
3
 водних ресурсів. Питома 

вага втрат води коливається у межах 24-35 %. Обсяги техногенно перетвореної 

води, що повертається до екосистем становлять в середньому 58 % від обсягу 

вилучених водних ресурсів; 

3) викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел становлять 

4,5  млрд т; викиди діоксиду вуглецю (СО2) – 162 млн т, з них 41,3% утворено 

переробною промисловістю (у т. ч. 29,2 % – металургійним виробництвом) та 

52% підприємствами із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря.  
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Значні зміни у структурі промислового сектору національної економіки, а 

також останні геоекономічні інтеграційні ініціативи України потребують пода-

льшого розвитку й удосконалення інструментарію управління, відмінного від 

традиційних підходів неокласичної економіки, властивих попереднім економіко-

екологічним дослідженням. Зокрема – врахування викликів нової промислової 

політики, пов’язаних із просуванням по глобальних ланцюжках створення варто-

сті, зростанням мобільності робочої сили та інформаційних потоків, автоматиза-

ції бізнес-процесів, збільшенням ваги інтелектуального капіталу у створенні 

конкурентних переваг.  

З метою сприяння створенню та розвитку нових "зелених" "смарт" вироб-

ництв та переформатування існуючого промислового комплексу України на за-

садах підвищення наукоємності та сталого розвитку необхідним є вирішення та-

ких задач:  

(1) обґрунтування умов, пріоритетних напрямів та інструментів розвитку 

безвідходного виробництва в Україні на підґрунті мережі взаємопов’язаних ви-

робництв-симбіонтів; 

(2) розроблення механізму інтеграції економічних агентів до певної ланки 

глобального ланцюгу створення вартості, враховуючи її екологічну безпечність 

та можливість утилізації відходів виробництва. 

 

***** 

У сукупності все вищенаведене дозволяє зробити висновок, що проблеми 

становлення "смарт" промисловості в Україні є дуже складними і багатоаспект-

ними і, враховуючи нинішній стан її промисловості, динамічні зміни у світовій 

промисловій структурі, сучасні тенденції до підвищення глобального значення 

"розумних" виробничих та інформаційно-комунікаційних технологій, поки що не 

мають адекватних рішень. 

Прогресу в цьому напрямку може сприяти критичне осмислення останніх 

досягнень світової науки і досвіду, накопиченого у сфері розвитку національних 

моделей нової індустріалізації на засадах ІКТ та IIoT, використання новітніх 

економіко-математичних методів дослідження, у тому числі базованих на вико-

ристанні "великих даних" від кібервиробничих систем, виявлення закономірнос-

тей сучасного розвитку і динамічних трансформацій промисловості, які відбува-

ються в соціально-економічному, інформаційно-технологічному, та екологічно-

му аспектах. 
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Виходячи з зазначеного, метою дослідження є обґрунтування комплексу 

теоретичних положень, науково-методологічних підходів щодо становлення 

"смарт" промисловості в Україні, ґрунтованої на мережах і кластерах створення 

вартості, які передбачають вирішення економічних проблем модернізації наяв-

них і створення нових "розумних" промислових виробництв на базі сучасних ін-

формаційно-комунікаційних технологій і кібервиробничих систем. 

 

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження передбачено вирі-

шити такі основні завдання:   

 визначити, спираючись на наукові положення інституційної та еволюцій-

ної методології і холістично-просторового підходу до аналізу економічних про-

цесів та явищ, теоретико-методологічні засади становлення і подальшого розви-

тку "смарт" промисловості України; 

 обґрунтувати напрями становлення "смарт" промисловості України, які 

передбачають вирішення економічних проблем "розумної" модернізації наявних 

і створення нових "розумних" виробництв з урахуванням соціально-економічної, 

виробничо-технологічної і екологічної специфіки національної індустрії, страте-

гічних завдань соціально-економічного розвитку країни, а також новітніх тенде-

нцій кібервиробничого розвитку європейської та світової індустрії; 

 розробити науково-методологічні підходи до державного регулювання 

процесів становлення "смарт" промисловості в Україні та забезпечення її відпо-

відності вимогам інноваційного соціально інклюзивного розвитку національної 

економіки з використанням інструментарію грошово-кредитної, податково-

бюджетної і екологічної політики. 

 
Концепція пропонованого дослідження полягає у тому, що для України з 

метою забезпечення прискореного становлення і подальшого поступового розви-

тку "смарт" промисловості принципове значення має підвищення якості зростан-

ня і точне налаштування промислового виробництва, оновленого на базі ІКТ, 

IIoT та DD методів управління, на потреби споживачів (внутрішніх і зовнішніх, 

передусім, європейських), а не просто відновлення його обсягів на теперішній 

техніко-технологічній базі. Ідея, яку покладено у вирішення цього важливого 

завдання, передбачає формування сприятливого середовища для просування 

українських товаровиробників по міжнародних ланцюжках і мережах постачань і 

створення вартості від ланок ресурсоємних і шкідливих для довкілля і соціуму з 

низькою питомою вагою доданої вартості в ціні товару, до ланок дігіталізованих, 

ресуросоефективних, соціально інклюзивних і нешкідливих для довкілля з висо-

кою питомою вагою доданої вартості. 

Для цього потрібно: 

по-перше, виходити з холістично-просторового бачення проблеми розвитку 

національної промисловості і необхідності виявлення і дотримання закономірно-

стей коеволюції соціально-економічної, кіберфізичної, інноваційної, природно-

екологічної та соціокультурної просторових систем, оскільки ці закономірності 

не є загальносвітовими, але специфічними і залежними від індивідуальних істо-

ричних обставин розвитку промисловості у просторі і часі (концепція "path 
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dependence"); 

по-друге, використовувати потенціал збільшення продуктивної сили інфор-

мації ("великих даних") у сучасних кібервиробничих системах; джерело такої 

збільшеної продуктивності інформації полягає у використанні нових можливос-

тей накопичення і капіталізації історичних даних про виробничі і маркетингові 

процеси, виявлення закономірностей взаємозв'язків між "входом" і окремими 

стадіями виробництва, оптимізації використання його факторів на основі DD 

моделей прийняття рішень тощо 
106

; 

по-третє, при виборі напрямів становлення "смарт" промисловості активно 

використовувати переваги вільної торгівлі у межах як багатосторонніх (насампе-

ред з ЄС), так і двосторонніх договорів, а також наявність європейського інсти-

туційного "тиску" для посилення позитивного впливу чинників спеціалізації та 

міжнародного поділу праці на структурно-галузеві, технологічні та організаційні  

зміни в українській промисловості; 

по-четверте, враховувати конкурентні переваги не тільки знову створюва-

них кібервиробничих систем, але й вже наявних у національній промисловості 

виробництв і ресурсів за умови їх модернізації на основі знань, STEM-освіти, 

ІКТ та ІІоТ, приймаючи до уваги, що у сучасній економіці фактично відсутні га-

лузеві пріоритети з погляду інноваційності або відсталості; тепер жодна галузь 

промисловості не може однозначно розглядатися як передова або відстала, у т. ч. 

у "розумному" аспекті, і у кожній галузі можуть використовуватись як передові 

дігіталізовані, так і відсталі технології і моделі управління; тим самим питання 

про можливість "розумних" трансформацій на основі інновацій переноситься з 

рівня галузей промисловості на рівень підприємств. 
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 Кожне промислове підприємство можна представити через взаємодію потоків трансформа-

ції (T) (переробки сировинного "входу" на продуктовий "вихід") і потоків інформації (I), 

необхідної для організації й управління процесами трансформації. При цьому "смарт" 

підприємство (s) відрізняється від підприємства звичайного (t) використанням "великих 

даних", так що / / .s s t tI T I T      Проте збільшення витрат на інформацію ...( )ІC   приз-

водить до випереджаючого зростання продуктивності виробництва, так що 

/ ( ) / ( )I T I T

s s s t t tT C C T C C       , де ...

TC  – витрати на трансформацію. 
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II ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Відповідно до цільової установки і поставлених завдань виокремлено такі 

підтеми. 

 

Підтема "а". Теоретико-методологічні засади становлення "смарт" 

промисловості в Україні. 

Підтема "б". Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення 

"смарт" промисловості в Україні. 

Підтема "в". Розробка науково-методичних підходів до державного ре-

гулювання становлення "смарт" промисловості в Україні. 
 

Об'єкт дослідження – комплекс економічних відносин, що визначають за-

кономірності становлення "смарт" промисловості в умовах формування нової 

світової індустріальної структури, об'єднаної через ІКТ в глобальні ланцюжки і 

кластери створення вартості. 

Предмет дослідження – проблеми становлення і подальшого розвитку 

"смарт" промисловості  України як сукупності децентралізованих (само-

організованих), орієнтованих на споживача кібервиробничих систем, керованих 

з використанням "великих даних". 

Предмет і об'єкт дослідження обумовлюють його зміст за кожною підте-

мою, відбитий у назвах етапів роботи. 
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Теоретичні засади державного регулювання становлення "смарт" промис-

ловості 

IV кв. Теоретичні засади формування "зеленої" "смарт" промисловості 

2
0
1

8
 

I кв. 
Концептуальні положення щодо становлення "смарт" промисловості в 

Україні   

II кв. 
Концептуальні положення щодо обґрунтування напрямів становлення 

"смарт" виробництв у галузях промисловості в Україні 

III кв. 
Концептуальні положення щодо державного регулювання становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

IV кв. 
Підготовка наукової доповіді з теоретико-методологічних засад стано-

влення "смарт" промисловості в Україні 

2
0
1
9
 I кв. Підготовка колективної монографії за темою 

II кв. Підготовка заключного звіту за темою  

 

2
0
1
6
 III кв. Розробка програми-методики за підтемою 

IV кв. 
Дослідження методологічних підходів до обґрунтування напрямів станов-

лення "смарт" промисловості в Україні  

2
0
1
7
 

I кв. 
Аналіз світового досвіду організації "смарт" виробництв (галузевий ас-

пект) 

II кв. Аналіз економіко-математичних моделей "смарт" підприємств 

III кв. 
Аналіз передумов та завдань трансформації базових промислових вироб-

ництв України на засадах "смарт" 

IV кв. 
Аналіз проблем становлення "смарт" виробництв у галузях промисловості 

України (металургія і хімія) 

Період Найменування етапу 

Підтема "а". Теоретико-методологічні засади становлення "смарт" промисловості в 

Україні (керівник підтеми: акад. Вишневський В.П)    

Підтема "б". Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення "смарт" про-

мисловості в Україні (керівники підтеми: акад. Вишневський В.П., к.е.н. Збаразська Л.О., 

к.е.н. Дасів А.Ф.) 
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2
0
1
8
 

I кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо формування напрямів становлення  

"смарт" виробництв у промисловості України 

II кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо економіко-математичного моделю-

вання становлення і розвитку "смарт" підприємств  

III кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо удосконалення інституційного се-

редовища становлення "смарт" виробництв у промисловості України 

IV кв. 
Підготовка наукової доповіді з обґрунтування напрямів становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

2
0
1
9
 

I кв. Підготовка колективної монографії за темою 

II кв. Підготовка заключного звіту за темою  
 

2
0
1
6
 III кв. Розробка програми-методики за підтемою 

IV кв. 
Обґрунтування методологічних підходів до державного регулювання ста-

новлення "смарт" промисловості в Україні 

2
0
1
7
 

I кв. 
Аналіз проблем фінансово-кредитного регулювання становлення "смарт" 

промисловості  

II кв. 
Аналіз проблем податково-бюджетного регулювання становлення "смарт" 

промисловості  

III кв. 
Аналіз проблем екологічного регулювання становлення "смарт" промисло-

вості 

IV кв. 
Аналіз проблем державного регулювання становлення "смарт" промисло-

вості 

2
0
1

8
 

I кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо фінансово-кредитного регулювання 

становлення "смарт" промисловості 

II кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо податково-бюджетного регулюван-

ня становлення "смарт" промисловості 

III кв. 
Науково-практичні рекомендації щодо екологічного регулювання станов-

лення "смарт" промисловості 

IV кв. 
Підготовка наукової доповіді з проблем державного регулювання ста-

новлення "смарт" промисловості в Україні 

2
0
1
9
 

I кв. Підготовка колективної монографії за темою 

II кв. Підготовка заключного звіту за темою  
 

Підтема "в".  Розробка науково-методичних підходів до державного регулювання ста-

новлення "смарт" промисловості в Україні (керівники підтеми: акад. Вишневський В.П., 

к.е.н. Чекіна В.Д.,  к.е.н. Заніздра М.Ю.) 
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III МЕТОДИ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методологічну і методичну базу дослідження складатимуть теорія пізнан-

ня, системний підхід до аналізу процесів та явищ, неокласична, інституційна та 

еволюційна економічні парадигми, наукові праці класиків економічної науки, 

провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем "смарт" промис-

ловості, промислової політики, управління розвитком промисловості, кібервиро-

бничих систем, у тому числі з використанням економіко-математичних методів, 

грошово-кредитних, податково-бюджетних і екологічних регуляторів. 

Весь комплекс методів дослідження можна розподілити на такі групи: 

загальнонаукові – аналізу і синтезу, гіпотетико-дедуктивний, системний пі-

дхід – для обґрунтування загальної логіки дослідження, забезпечення його ціліс-

ності і спрямованості на досягнення поставленої мети;    

методи теоретичного пізнання в економіці – неокласична, інституційна, 

еволюційна парадигми – для обґрунтування концептуальних положень і напря-

мів становлення "смарт" промисловості в Україні;  

прикладні економічні і економіко-математичні методи – економічного ана-

лізу, економетрики, економіко-математичного моделювання, у тому числі іміта-

ційного та ситуаційного, сучасних інформаційних систем і технологій в управ-

лінні розвитком кібервиробничих систем – для аналітичного обґрунтування 

окремих елементів розроблюваних концептуальних положень, методичних і 

практичних рекомендацій по їх реалізації.   

Вихідні дані для дослідження складатимуть: 

первинна інформація про господарську діяльність промисловості України в 

цілому та її окремих галузей; промислових підприємств Донецької та інших об-

ластей України; 

інформація з мережі Інтернет про стан і проблеми розвитку промисловості в 

різних регіонах і країнах світу (у тому числі аналітичні огляди і бази даних від  

World Bank, IMF, OECD, EU, McKinsey & Company та ін.); 

зведені дані органів статистики України, НБУ, міністерств та відомств, регі-

ональних і місцевих органів влади й управління;      

матеріали Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, інших орга-

нів виконавчої влади; 

законодавчі та нормативні акти України, США, ЄС, БРІКС, АСЕАН, Китаю, 

Індії та інших країн світу. 
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IV ЗАПЛАНОВАНІ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕРМІ-

НИ ЇХ ПОДАННЯ 

 

Головним результатом дослідження мають стати концептуальні положення 

щодо становлення "смарт" промисловості в Україні, які спиратимуться на ком-

плекс теоретичних положень, науково-методичних підходів, економіко-

математичних моделей і практичних рекомендацій, та мають забезпечити відпо-

відність системних "розумних" трансформацій української промисловості онов-

леним стратегічним цілям розвитку і актуальним завданням її європейської інте-

грації. 

Перелік основних запланованих результатів дослідження наведено у табли-

ці.  

 

 

Таблиця. 

Перелік очікуваних результатів дослідження 

№ 

з/п 
Найменування результатів 

Строки 

представ-

лення 

Кому направляється 

1 2 3 4 

у формі наукової доповіді 

1 

Теоретико-методологічні засади ста-

новлення "смарт" промисловості в 

Україні (відповідальний – акад. Виш-

невський В.П.) 

IV кв. 

2018 р. 

Верховна Рада України; Міністер-

ство економічного розвитку і тор-

гівлі України; Національний комі-

тет з промислового розвитку 

2 

Науково-аналітичне обґрунтування 

напрямів становлення "смарт" про-

мисловості в України (відповідальний 

– к.е.н. Збаразська Л.О.) 

IV кв.  

2018 р. 

Міністерство економічного розви-

тку и торгівлі України; Національ-

ний комітет з промислового роз-

витку 

3 

Державне регулювання становлення 

"смарт" промисловості в України 

(відповідальний – к.е.н. Чекіна В.Д.) 

ІV кв.  

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку; Міністерство фі-

нансів України; Міністерство охо-

рони навколишнього природного 

середовища України  

у формі доповідної записки 

За підтемою "а". Теоретико-методологічні засади становлення "смарт" промисловості в Укра-

їні 

1 

Теоретичні засади становлення 

"смарт" виробництва у галузях про-

мисловості (відповідальний – к.е.н. 

Збаразська Л.О.) 

І-ІI кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

2 

Теоретичні засади економіко-

математичного моделювання "смарт" 

підприємств (відповідальний – к.е.н. 

Дасів А.Ф.) 

І-II кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

3 

Теоретичні засади формування "зе-

леної" "смарт" промисловості (відпо-

відальний – к.е.н. Заніздра М.Ю.) 

III кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 
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№ 

з/п 
Найменування результатів 

Строки 

представ-

лення 

Кому направляється 

1 2 3 4 

4 

Теоретичні засади державного регу-

лювання становлення "смарт" проми-

словості (відп. виконавець – к.е.н. 

Чекіна В.Д.) 

IV кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

5 

Концептуальні положення щодо ста-

новлення "смарт" промисловості в 

Україні (відп. виконавець – акад. Ви-

шневський В.П.) 

I кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

6 

Концептуальні положення щодо об-

ґрунтування напрямів становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

(відп. виконавець – к.е.н. Збаразська 

Л.О.) 

II кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

7 

Концептуальні положення щодо 

державного регулювання становлен-

ня "смарт" промисловості в Україні 

(відп. виконавець – к.е.н. Чекіна В.Д.) 

III кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

За підтемою "б". Науково-аналітичне обґрунтування напрямів становлення "смарт" промис-

ловості в Україні 

8 

Становлення "смарт" виробництва у 

хімічній промисловості: світовий 

досвід (відп. виконавець – к.е.н. Шев-

цова Г.З.) 

I-ІІ кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку; Міністерство еко-

номічного розвитку й торгівлі 

9 

Аналіз економіко-математичних мо-

делей "смарт" підприємств (відпові-

дальний – к.е.н. Охтень О.О., Турла-

кова С.С.) 

І-II кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

10 

Зарубіжний досвід становлення 

"смарт" виробництв у металургійній 

галузі (відп. виконавець – к.е.н. Нікі-

форова В.А.) 

ІII кв. 

2017 р 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку; Міністерство еко-

номічного розвитку й торгівлі 

11 

STEM-персонал для "розумної" про-

мисловості (відповідальний – к.е.н. 

Руссіян О.А.) 

IV кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

12 

Науково-практичні рекомендації що-

до формування напрямів становлення  

"смарт" виробництв у промисловості 

України (відп. виконавці – к.е.н. Шев-

цова Г.З., к.е.н. Нікіфорова В.А.) 

I кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку; Міністерство еко-

номічного розвитку й торгівлі 

13 

Кількісна оцінка взаємодії всередині 

мережі промислових "смарт" підпри-

ємств (відповідальний – к.е.н. Охтень 

О.О.) 

II кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

14 

Моделювання становлення і розвитку 

"смарт" підприємств (відповідальний 

– к.е.н. Мадих А.А.) 

III кв. 

2018 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 
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№ 

з/п 
Найменування результатів 

Строки 

представ-

лення 

Кому направляється 

1 2 3 4 

За підтемою "в". Розробка науково-методичних підходів до державного регулювання станов-

лення "смарт" промисловості в Україні 

15 

Зарубіжний досвід податково-

бюджетного регулювання розвитку 

"смарт" промисловості (відп. викона-

вець – к.е.н. Чекіна В.Д.) 

I-ІІ кв. 

2017 р. 

Державна фіскальна служба Укра-

їни, Національний комітет з про-

мислового розвитку  

16 

Зарубіжний досвід державного регу-

лювання становлення "смарт" проми-

словості (відп. виконавець – к.е.н. 

Петренко Ю.О.) 

II кв. 

2017 р. 

Національний комітет з промисло-

вого розвитку 

17 

Безвідходні технології як інтеграцій-

ний елемент політики державного 

регулювання "смарт" промисловості" 

в Україні (відп. виконавець – к.е.н. 

Гаркушенко О.М.) 

III кв. 

2017 р. 

Міністерство екології і природних 

ресурсів України, Міністерство 

фінансів України, Державна фіс-

кальна служба України 

18 

Податкові інструменти стимулюван-

ня НДДКР в умовах становлення 

2смарт" промисловості в Україні 

(відп. виконавець – к.е.н. Мазур Ю.О.) 

IV кв. 

2017 р. 

Департамент інноваційної діяль-

ності та трансферу технологій Мі-

ністерства освіти і науки України, 

Державна фіскальна служба Укра-

їни 

19 

Удосконалення механізму податко-

вого   стимулювання розвитку IKT в 

промисловості Україні (відп. викона-

вець – к.е.н. Вієцька О.В.) 

I кв. 

2018 р. 

Державна фіскальна служба Укра-

їни 

20 

Рекомендації щодо розвитку "зеле-

ної" "смарт" промисловості в Україні 

(відп. виконавець – к.е.н. Заніздра 

М.Ю.) 

IІ кв. 

2018 р. 

Міністерство екології та природ-

них ресурсів України Національ-

ний комітет з промислового роз-

витку 

21 

Пропозиції щодо податково-

бюджетного регулювання становлен-

ня "смарт" промисловості в Україні 

(відп. виконавець – к.е.н. Чекіна В.Д.) 

III кв. 

2018 р. 

Державна фіскальна служба Укра-

їни, Національний комітет з про-

мислового розвитку 
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V СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ І СФЕРА МОЖЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

1. Результати дослідження по всіх підтемах будуть узагальнені в монографії 

"Проблеми становлення "смарт" промисловості в України: теорія і практика", 

рукопис якої передбачається передати видавництву ІЕП НАН України. Моног-

рафія буде адресована широкому колу читачів: науковцям, фахівцям у галузі 

економіки та фінансів промисловості, працівникам підприємств, державних і по-

даткових органів, викладачам і студентам вузів. 

2. Наукові доповіді і доповідні записки після їх розгляду на засіданнях від-

ділу, Вченої ради інституту, його відділень та секцій будуть передані зацікавле-

ним організаціям. Вони будуть використані при розробці господарського зако-

нодавства, директивних та інструктивних матеріалів. 

3. Результати досліджень, виконаних за господарськими договорами, будуть 

оформлені у вигляді передбачених ними звітів, проектів, методичних матеріалів, 

інструкцій для використання у практичній діяльності зацікавлених установ, ор-

ганізацій і підприємств. Вони будуть передаватися замовникам одночасно з офо-

рмленням актів передачі або актів використання результатів НДР. 
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VI КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Зміст дослідження 
Керівники і відповідальні 

виконавці 

Терміни 

виконання 

початок 
закін-

чення 

1 2 3 4 

Підтема "а".  Теоретико-

методологічні засади становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

Керівник підтеми: 

акад. Вишневський В.П. 

Відповідальні виконавці: 

к.т.н. Вєткін А.С. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Щетілова Т.В.  

ІІІ кв. 

2016 р. 

ІІ кв. 

2019 р. 

Етап 1. Розробка програми-методики за 

підтемою 

акад. Вишневський В.П.  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

III кв. 

2016 р. 

III кв. 

2016 р. 

Етап 2. Обґрунтування методологічних 

підходів до дослідження проблем станов-

лення "смарт" промисловості в Україні 

акад. Вишневський В.П. 

к.т.н. Вєткін А.С. 

к.е.н. Щетілова Т.В. 

IV кв. 

2016 р. 

IV кв. 

2016 р. 

Етап 3. Теоретичні засади становлення 

"смарт" виробництва у галузях промис-

ловості  

к.е.н. Збаразська Л.О. 
I кв. 

2017 р. 

IІ кв. 

2017 р. 

Етап 4. Теоретичні засади економіко-

математичного моделювання "смарт" 

підприємств 

к.е.н. Дасів А.Ф. 
II кв. 

2017 р. 

II кв. 

2017 р. 

Етап 5. Теоретичні засади державного 

регулювання становлення "смарт" про-

мисловості 

к.е.н. Чекіна В.Д. 
III кв. 

2017 р. 

III кв. 

2017 р. 

Етап 6. Теоретичні засади формування 

"зеленої" "смарт" промисловості  
к.е.н. Заніздра М.Ю. 

IV кв. 

2017 р. 

IV кв. 

2017 р. 

Етап 7. Концептуальні положення щодо 

становлення "смарт" промисловості в 

Україні   

акад. Вишневський В.П. 

к.т.н. Вєткін А.С. 

к.е.н. Щетілова Т.В. 

I кв. 

2018 р. 

I кв. 

2018 р. 

Етап 8. Концептуальні положення щодо 

обґрунтування напрямів становлення 

"смарт" виробництв у галузях промисло-

вості в Україні 

к.е.н. Збаразська Л.О.; 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

II кв. 

2018 р. 

II кв. 

2018 р. 

Етап 9. Концептуальні положення щодо 

державного регулювання становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

к.е.н. Чекіна В.Д.; 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

III кв. 

2018 р. 

III кв. 

2018 р. 

Етап 10. Підготовка наукової доповіді з 

теоретико-методологічних засад станов-

лення "смарт" промисловості в Україні 

акад. Вишневський В.П.  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

IV кв. 

2018 р. 

IV кв. 

2018 р. 
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Зміст дослідження 
Керівники і відповідальні 

виконавці 

Терміни 

виконання 

початок 
закін-

чення 

1 2 3 4 

Етап 11. Підготовка колективної моног-

рафії за підтемою 

акад. Вишневський В.П.  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

I кв. 

2019 р. 

I кв. 

2019 р. 

Етап 12. Підготовка заключного звіту за 

підтемою  

акад. Вишневський В.П.  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

II кв. 

2019 р. 

II кв. 

2019 р. 

    

Підтема "б". Науково-аналітичне обґру-

нтування напрямів становлення "смарт" 

промисловості в Україні 

Керівники підтеми: 

акад. Вишневський В.П. 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

Відповідальні виконавці: 

к.е.н. Мадих А.А.  

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Охтень О.О.  

к.е.н. Русіян О.А. 

к.е.н. Турлакова С.С. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

ІІІ кв. 

2016 р. 

ІІ кв. 

2019 р. 

Етап 1. Розробка програми-методики за 

підтемою 

акад. Вишневський В.П.  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

III кв. 

2016 р. 

III кв. 

2016 р. 

Етап 2. Дослідження методологічних 

підходів до обґрунтування напрямів ста-

новлення "смарт" промисловості в Укра-

їні  

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

IV кв. 

2016 р. 

IV кв. 

2016 р. 

Етап 3. Аналіз світового досвіду органі-

зації "смарт" виробництв (галузевий ас-

пект) 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

I кв. 

2017 р. 

I кв. 

2017 р. 

Етап 4. Аналіз економіко-математичних 

моделей "смарт" підприємств 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Мадих А.А.  

к.е.н. Охтень О.О.  

к.е.н. Русіян О.А. 

к.е.н. Турлакова С.С. 

II кв. 

2017 р. 

II кв. 

2017 р. 

Етап 5. Аналіз передумов та завдань 

трансформації базових промислових ви-

робництв України на засадах "смарт" 

д.е.н. Шевцова Г.З. 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

III кв. 

2017 р. 

III кв. 

2017 р. 

Етап 6. Аналіз проблем становлення 

"смарт" виробництв у галузях промисло-

вості України (металургія і хімія) 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

IV кв. 

2017 р. 

IV кв. 

2017 р. 
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Зміст дослідження 
Керівники і відповідальні 

виконавці 

Терміни 

виконання 

початок 
закін-

чення 

1 2 3 4 

Етап 7. Науково-практичні рекомендації 

щодо формування напрямів становлення  

"смарт" виробництв у промисловості 

України 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

I кв. 

2018 р. 

I кв. 

2018 р. 

Етап 8. Науково-практичні рекомендації 

щодо економіко-математичного моделю-

вання становлення і розвитку "смарт" 

підприємств  

к.е.н. Дасів А.Ф. 

к.е.н. Охтень О.О.  

к.е.н. Мадих А.А.  

к.е.н. Русіян О.А. 

к.е.н. Турлакова С.С. 

II кв. 

2018 р. 

II кв. 

2018 р. 

Етап 9. Науково-практичні рекомендації 

щодо удосконалення інституційного се-

редовища становлення "смарт" вироб-

ництв у промисловості України 

к.е.н. Нікіфорова В.А. 

к.е.н. Шевцова Г.З. 

III кв. 

2018 р. 

III кв. 

2018 р. 

Етап 10. Підготовка наукової доповіді з 

обґрунтування напрямів становлення 

"смарт" промисловості в Україні 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

IV кв. 

2018 р. 

IV кв. 

2018 р. 

Етап 11. Підготовка колективної моног-

рафії за підтемою 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

I кв. 

2019 р. 

I кв. 

2019 р. 

Етап 12. Підготовка заключного звіту за 

підтемою 

к.е.н. Збаразська Л.О. 

к.е.н. Дасів А.Ф. 

II кв. 

2019 р. 

II кв. 

2019 р. 

    

Підтема "в". Розробка науково-

методичних підходів до державного ре-

гулювання становлення "смарт" промис-

ловості в Україні 

Керівники підтеми: 

акад. Вишневський В.П. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

Відповідальні виконавці: 
к.е.н. Вієцька О.В. 

к.е.н. Гаркушенко О.М. 

к.е.н. Мазур Ю.О. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

ІІІ кв. 

2016 р. 

ІІ кв. 

2019 р. 

Етап 1. Розробка програми-методики за 

підтемою 

акад. Вишневський В.П. 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

III кв. 

2016 р. 

III кв. 

2016 р. 

Етап 2. Обґрунтування методологічних 

підходів до державного регулювання 

становлення "смарт" промисловості в 

Україні 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Амоша О.О. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Вієцька О.В. 

к.е.н. Гаркушенко О.М. 

к.е.н. Мазур Ю.О. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

IV кв. 

2016 р. 

IV кв. 

2016 р. 

Етап 3. Аналіз проблем фінансово-

кредитного регулювання становлення 

"смарт" промисловості  

акад. Вишневський В.П. 

к.е.н. Амоша О.О. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

I кв. 

2017 р. 

I кв. 

2017 р. 
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Зміст дослідження 
Керівники і відповідальні 

виконавці 

Терміни 

виконання 

початок 
закін-

чення 

1 2 3 4 

Етап 4. Аналіз проблем податково-

бюджетного регулювання становлення 

"смарт" промисловості  

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Вієцька О.В. 

к.е.н. Гаркушенко О.М. 

к.е.н. Мазур Ю.О. 

II кв. 

2017 р. 

II кв. 

2017 р. 

Етап 5. Аналіз проблем екологічного 

регулювання становлення "смарт" про-

мисловості 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

III кв. 

2017 р. 

III кв. 

2017 р. 

Етап 6. Аналіз проблем державного ре-

гулювання становлення "смарт" промис-

ловості 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

IV кв. 

2017 р. 

IV кв. 

2017 р. 

Етап 7. Науково-практичні рекомендації 

щодо фінансово-кредитного регулювання 

становлення "смарт" промисловості 

акад. Вишневський В.П. 

к.е.н. Амоша О.О. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

I кв. 

2018 р. 

I кв. 

2018 р. 

Етап 8. Науково-практичні рекомендації 

щодо податково-бюджетного регулюван-

ня становлення "смарт" промисловості 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Вієцька О.В. 

к.е.н. Гаркушенко О.М. 

к.е.н. Мазур Ю.О. 

II кв. 

2018 р. 

II кв. 

2018 р. 

Етап 9. Науково-практичні рекомендації 

щодо екологічного регулювання станов-

лення "смарт" промисловості 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

к.е.н. Петренко Ю.О. 

III кв. 

2018 р. 

III кв. 

2018 р. 

Етап 10. Підготовка наукової доповіді з 

проблем державного регулювання стано-

влення "смарт" промисловості в Україні 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

IV кв. 

2018 р. 

IV кв. 

2018 р. 

Етап 11. Підготовка колективної моног-

рафії за підтемою 

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

I кв. 

2019 р. 

I кв. 

2019 р. 

Етап 12. Підготовка заключного звіту за 

підтемою  

к.е.н. Чекіна В.Д. 

к.е.н. Заніздра М.Ю. 

II кв. 

2019 р. 

II кв. 

2019 р. 

  



 

 

42 

VII ТРУДОВІ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

У відповідності з наміченим обсягом робіт планується участь у дослідженні по темі в се-

редньому 36 чол. наукового персоналу і 3 чол. науково-допоміжного персоналу. 

 

Роки 

Чисельність, чол. Трудові витрати, чол.-міс. 

Науковий 

персонал 

Науково-

допоміжний 

персонал 

Всього 
Науковий 

персонал 

Науково-

допоміжний 

персонал 

Всього 

2016 рік 

(півріччя) 
12, 4 1,8 14,2 74,6 10,6 85,2 

2017 рік 12, 4 1,8 14,2 149,1 21,3 170,4 

2018 рік 12, 4 1,8 14,2 149,1 21,3 170,4 

2019 рік 

(півріччя) 
12, 4 1,8 14,2 74,6 10,6 85,2 

Всього х х х 447,4 63,8 511,2 

 

Витрати на дослідження (визначені виходячи з окладів і цін,  

діючих на кінець 1-го півріччя 2016 року) 

 

Роки 
Фінансування, тис. грн. 

З бюджету За госпдоговорами Всього 

2016 рік (півріччя) 697,1 – 697,1 

2017 рік 1394,3 – 1394,3 

2018 рік 1394,3 – 1394,3 

2019 рік (півріччя) 697,1 – 697,1 

Всього 4182,8 – 4182,8 
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