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ПЕРЕДМОВА 
 
Нинішній період розвитку світової економки має явні 

ознаки глобальної турбулентності, яка може радикально  
перетворити світ. Основні глобальні гравці швидко (в істо-
ричному масштабі) міняються місцями. Ще недавно світо-
вий економічний порядок денний визначали розвинені 
країни G7, що представляють Захід (США, Німеччина, Япо-
нія, Великобританія, Франція, Італія і Канада). Тепер на 
зміну їм у лідери виходять емерджентні економіки E7  
(Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Росія, Мексика, Туреч-
чина), які належать до не-західних цивілізацій. Якщо у 
1995 р. сукупний економічний потенціал G7 був у два рази 
більше, ніж у E7, а у 2015 р. вони приблизно зрівнялися, то 
до 2040 р., за оцінками міжнародної консалтингової ком-
панії PricewaterhouseCoopers (PwC), сукупний потенціал E7 
може вже перевищити показник G7 у два рази 1. 

Наведені глобальні трансформації пов'язані з прогно-
зованими тенденціями в демографії, капіталовкладеннях, 
рівнях освіти і технологічному прогресі, які в комплексі ви-
значають потенційні довгострокові темпи економічного 
зростання2. Як очікується, це буде не тільки кількісне, але 
і, перш за все, якісне зростання, пов'язане з реалізацією до-
сягнень нової промислової революції, заснованої на роз- 
витку кіберфізичних систем і злитті провідних цифрових, 
фізичних і біологічних технологій3. 

У зв'язку з цим широко відома концепція постіндуст-
ріальної економіки, що віддає пріоритет сфері послуг,  
значною мірою втратила свою актуальність. Між голов-
ними світовими гравцями тепер загострюється боротьба за 
                                            

1 PwC. The long view: how will the global economic order change by 
2050? PricewaterhouseCoopers LLP, 2017. P. 4. 

2 Там само, с. 5. 
3 Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: 

Эксмо, 2016. С. 66. 
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контроль сфери матеріального виробництва та ключових 
виробничих технологій, за повернення (решоринг) вироб-
ничих потужностей, розміщених раніше глобальними еко-
номічними лідерами з США та ЄС у країнах, що розвива-
ються, на історичну батьківщину4. 

Причина посилення уваги до промисловості полягає в 
тому, що саме індустрія5, а точніше обробна промисловість 
(англ. manufacturing), є головним генератором інновацій у 
сучасному світі, який забезпечує унікальне поєднання тех-
нологічного прогресу, зростаючої віддачі та недосконалої 
конкуренції, що становить основу історичних успіхів бага-
тих країн6. Туди, де розвивається сучасна промисловість, 
"підтягується" і наука, і там випереджаючими темпами на-
копичується науково-технічний потенціал розвитку, що ви-
значає конкурентні позиції держав, у тому числі у сферах 
добробуту громадян і забезпечення національної безпеки. 

Однак все це не означає, що сфера послуг втрачає 
значення. Але послуги важливі не самі по собі, і не всі види 
послуг. Найбільш затребуваними тепер є високотехнологі-
чні послуги, насамперед інформаційно-комунікаційні, що є 
невід'ємною частиною авангардних виробничих систем, у 
яких матеріальні предмети і нематеріальні послуги станов-
лять єдине ціле. Більш того, така інтеграція робить тради-
ційну відмінність між виробництвом товарів і наданням 

                                            
4 Ellram L., Tate W., Petersen K. Offshoring and Reshoring: An Up-

date on the Manufacturing Location Decision. Journal of Supply Chain 
Management. 2013. Vol. 49, № 2. Pp. 14-22. 

5 У широкому сенсі слова індустрія (від латин. Industria – діяль-
ність) включає всі види діяльності з виробництва товарів і послуг. 
Див.: Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. In-
ternational Standard Industrial Classification of All Economic Activities. 
Revision 4. New York: United Nations, 2008. 291 pp. 

6 Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему 
бедные страны остаются бедными. Пер. с англ. Н. Автономовой; под 
ред. В. Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. Москва: 
Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. С. 37. 
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послуг малоактуальною, у тому числі з тієї причини, що за-
вдяки цифровим технологіям створюються гібридні проду-
кти, які вже не є ні товарами, ні послугами виключно7. 

У розвинутих країнах світу йдеться вже про побудову 
не постіндустріального, а інтелектуального суспільства (як 
його називають у Японії – супер смарт-суспільства, або Су-
спільства 5.08) з тісно інтегрованими кібернетичним і фізи-
чним просторами, у якому інновації у сфері науки і техніки 
відіграють провідну роль у забезпеченні збалансованого 
економічного розвитку і вирішення соціальних проблем. Це 
таке суспільство, де "… різні потреби суспільства тонко ди-
ференціюються і задовольняються за рахунок надання не-
обхідних продуктів і послуг у необхідних кількостях тим лю-
дям, які їх потребують і коли вони їх потребують, де всі 
люди можуть отримувати високоякісні послуги та вести  
комфортний і активний спосіб життя, що дозволяє врахо-
вувати їх різні відмінності, такі як вік, стать, регіон або 
мова"9, а передумовою його створення є співробітництво 
між індустрією, науковими колами й урядом10.  

Поєднання глобального інтернету з матеріальними ре-
чами формує нові можливості прямого управління фізич-
ним світом, включаючи машини, фабрики та інфраструк-
туру, які визначають сучасний економічний ландшафт. 
Найближчі 10 років Інтернет речей (англ. Internet of Things, 
IoT) може радикально змінити обробну промисловість,  
енергетику, сільське господарство, транспорт та інші галузі 

                                            
7 Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0. Euro-

pean Parliament. Directorate General for Internal Policies Policy Depart-
ment A: Economic and Scientific Policy. 2016, p. 20. 

8 Government of Japan. Report on the 5th Science and Technology 
Basic Plan. Council for Science, Technology and Innovation Cabinet Of-
fice. 2015, December 18, pp. 13-15. 

9 Там само, с. 13. 
10 Там само, с. 14. 
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реального сектору економіки, на які припадає майже дві 
третини світового ВВП11.  

У зв'язку з процесами дигіталізації такі трансформації 
можуть мати далекосяжні наслідки в частині нового пере-
розподілу ресурсів і ринків нинішнього "повного світу"12. 
Справа в тому, що цифрові копії речей і процесів практи-
чно не потребують витрат, миттєво передаються в будь-яку 
точку планети і точно відтворюють оригінал. Такі їх влас-
тивості мають дивовижні наслідки для економіки: "Там, де 
існував дефіцит, можна створити достаток, і йдеться не 
тільки про споживчі товари (наприклад, аудіо або відео), 
але і про засоби виробництва, зокрема про деякі види праці 
та капіталу. Доходи на таких ринках підпорядковуються 
певній схемі – степеневому закону або кривій Парето, коли 
невелика група гравців отримує непропорційну частку 
прибутку. Мережевий ефект, при якому продукт стає більш 
цінним, коли ним користується більше людей, також 
сприяє принципу "переможець отримує все" або "перемо-
жець отримує більшість" ринків"13. Хто саме буде цими пе-
реможцями, стане відомо вже досить скоро. За оцінками 
фахівців McKinsey & Company, до 2025 р. від 80 до 100% 
світової обробної промисловості вже буде охоплено техно-
логіями промислового інтернету речей14. 

Зрозуміло, такі радикальні зміни – це дуже непрості, 
суперечливі та ризиковані процеси. Мабуть, найбільш гос-
трі проблеми очікуються у сферах зайнятості та розподілу 

                                            
11 World Economic Forum. Industrial Internet of Things: Unleashing 

the Potential of Connected Products and Services. Cologny/Geneva, Swit-
zerland: World Economic Forum, 2015. 39 pp. 

12 Daly H. Economics in a full world. Scientific American. 2005, Sep-
tember. Pp. 100-107. 

13 Brynjolfsson E., McAfee A., Spence M. New World Order: Labor, 
Capital, and Ideas in the Power Law Economy. Foreign Affairs. 2014. Vol. 
93. № 4. 

14 Manyika J., Chui M., Bughin J. et al. Disruptive technologies: 
Advances that will transform life, business, and the global economy. 
McKinsey Global Institute, 2013, р. 55. 
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доходів. Найближчим часом у зв'язку з дигіталізацією та 
автоматизацією на ринках праці можуть статися револю-
ційні трансформації, порівнянні з історичним переходом 
від сільськогосподарського виробництва до промислового: 
до 2030 р. від 75 до 375 млн робітників (від 3 до 14% гло-
бальної робочої сили) будуть змушені змінити професії15. 
Найбільш імовірним результатом автоматизації (якщо уря-
дам не вдасться вжити дієвих компенсаторних заходів) 
буде збільшення нерівності в частині багатства, доходів і 
влади, оскільки економічні дивіденди автоматизації, ймо-
вірно, надходитимуть до власників технологій, бізнесу, а 
також висококваліфікованої робочої сили16. 

У комплексі все це означає, що дослідження проблем 
нової промислової революції мають набути найвищого пріо-
ритету, оскільки ті країни, які не зможуть відповісти на її 
виклики, ризикують залишитися на узбіччі світового про-
гресу та, не здобувши конкурентних переваг, одержати 
тільки нові проблеми.  

Для України особливе значення смарт-промисловості 
визначається і тією обставиною, що її традиційна індустрія 
наразі перебуває у кризовому стані, а нова "розумна" про-
мисловість не отримала належної уваги з боку держави. У 
розробленому плані пріоритетних дій уряду в економіці Ук-
раїни на період до 2020 р. смарт-промисловість (Індустрія 
4.0, промисловий інтернет речей, просунуте дигіталізоване 
виробництво тощо), на відміну від планів дій США, Китаю, 
країн ядра ЄС та інших індустріальних лідерів, взагалі не 
розглядається, тим більше як національна стратегічна інве-
стиція. 

Усе вищенаведене актуалізує завдання наукового об-
ґрунтування рекомендацій щодо вибору напрямів розвитку 

                                            
15 McKinsey Global Institute. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

Transitions in a Time of Automation. McKinsey & Company. 2017, p. ii. 
16 Lawrence M., Roberts C., King L. Managing Automation Employ-

ment, Inequality and Ethics in the Digital Age. IPPR Commission on Eco-
nomic Justice. Discussion Paper. 2017, p. 3. 
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смарт-промисловості в Україні та податково-бюджетних  
і фінансово-кредитних механізмів його регулювання. 

З метою вирішення даного завдання в монографії: 
розкрито особливості смарт-промисловості та її роль у 

модернізації промислового потенціалу (розділ 1);  
визначено перспективні сфери та потенційну ефекти-

вність використання технологій смарт-промисловості в Ук-
раїні, виконано аналіз бар'єрів та ризиків, пов'язаних з її 
становленням, обґрунтовано напрями розвитку смарт-про-
мисловості в Україні у функціональному, галузевому та про-
сторовому аспектах (розділ 2);  

розроблено комплекс рекомендацій щодо податково-
бюджетних і фінансово-кредитних механізмів розвитку 
смарт-промисловості в Україні (розділ 3). 

Результати виконаного дослідження можуть бути 
впроваджені в діяльність органів державної влади та уп-
равління, місцевого самоврядування, недержавних непри-
буткових самоврядних організацій, промислових підпри-
ємств. Вони можуть бути також використані при форму-
ванні та реалізації промислової політики держави і полі-
тики у сфері дигіталізації економіки України, будуть ко- 
рисними для тих, хто цікавиться проблемами промислових 
революцій, цифрової економіки і сучасної індустрії. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ОСОБЛИВОСТІ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ  
В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 
Ключовими характеристиками світової економіки  

після глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. є "смарт 
(розумне)-зростання" (англ. smart growth), яке базується на 
знаннях й інноваціях [51], та його провідна ланка – "смарт 
(розумна)-промисловість" (англ. smart industry). 

Особлива роль промисловості в сучасному світі зумов-
лена, по-перше, тим, що вона підвищує продуктивність  
суспільної праці, створює нові робочі місця і можливості 
одержання доходів, що, у свою чергу, сприяє досягненню 
цілей людського розвитку, розв’язанню багатьох соціальних 
проблем (включаючи забезпечення гендерної рівності та 
створення гідної зайнятості для молоді) [262]; по-друге, 
принципово новими можливостями, які відкриває перед 
людством сучасна промислова революція, відома також під 
назвою "Індустрія 4.0". 

Термін "Індустрія 4.0" було введено в науковий обіг у 
2011 р. за ініціативою німецьких бізнесменів, учених і по-
літиків, спрямованою на підтримання позицій Німеччини 
як світового промислового центру, і тому досить часто ви-
користовується у німецькомовному середовищі (нім. 
Industrie 4.0) [103]. Цифра "4" характеризує четвертий ща-
бель (або стадію) індустріалізації. Звичайно вважається, що 
перша промислова революція (перший щабель індустріалі-
зації) знаменувала собою механізацію виробництва, друга – 
електрифікацію та масове виробництво, третя – його авто-
матизацію і комп’ютеризацію. І, нарешті, четверта про- 
мислова революція передбачає перехід до орієнтованого на 
споживача виробництва на основі кіберфізичних систем 
(рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Основні характеристики промислових революцій 
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Крім того, як зазначають фахівці [146], цей щабель ха-
рактеризується злиттям технологій із "розмиванням" меж 
між фізичними, цифровими і біологічними сферами17. 

В англомовному середовищі використовуються також 
терміни "промисловий інтернет" (англ. Industrial Internet), 
"промисловий інтернет речей" (англ. Industrial Internet of 
Things, IIoT) і "смарт-промисловість" (англ. Smart Industry). 
У цій монографії останньому терміну віддається перевага 
на тій підставі, що первинний елемент виробничих кібер-
фізичних систем складають об’єднані через інтернет смарт-
машини і смарт-продукти. У подальшому всі ці терміни 
("Індустрія 4.0", "промисловий інтернет", "промисловий ін-
тернет речей" і "смарт-промисловість") використовуються 
як синоніми (з урахуванням того, що кожен із них має дещо 
специфічне наповнення, відображене в назві18). 

У техніко-технологічному відношенні смарт-промис-
ловість інтегрує досягнення у сфері фізичних пристроїв з 
досягненнями у сфері інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (англ. Information and Communications Techno- 
logies, ICT), результатом чого є формування кіберфізичних 
                                            

17 Існують також альтернативні погляди на періодизацію про-
мислового розвитку в історичному контексті. Зокрема, відомий аме-
риканський економіст й еколог Дж. Ріфкін виокремлює три його 
етапи (три промислові революції): першу промислову революцію, ру-
шійною силою якої були вугілля і пара; другу, засновану на викорис-
танні нафти й електрики; третю, яка базується на відновлюваних 
джерелах енергії, експлуатації будівель, здатних самостійно генеру-
вати енергію, та характеризується переходом до використання во-
дню як енергетичного акумулятора. При цьому, на його думку, третя 
промислова революція (на відміну від перших двох, які сформували 
ієрархічну організацію економічної та політичної влади) передбачає 
перехід до побудови горизонтальних взаємодій і співробітництва  
суб'єктів [241]. У цьому аспекті концепція третьої промислової рево-
люції змикається з концепцією революції четвертої та Індустрії 4.0, 
які також акцентують увагу на горизонтальних мережевих взаємо-
діях і співробітництві суб'єктів [258, c. 49; 153, с. 20-26]. 

18 Термін "промисловість 4.0" акцентує увагу на щаблі промис-
лового розвитку, "промисловий інтернет" і "промисловий інтернет ре-
чей" – відповідно на інструментарії, використовуваному для 
розв’язання завдань промислового розвитку (світовій системі об’єд-
наних комп’ютерних мереж), "смарт-промисловість" – на якісних ха-
рактеристиках нового щабля промислового розвитку (його розумно-
сті, інтелектуальності). 
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виробничих систем – взаємодіючих інтелектуальних мереж 
фізичних компонентів (машин, устаткування, датчиків,  
актуаторів) і обчислювальних алгоритмів.  

Первинна ланка смарт-промисловості – смарт-підпри-
ємство – характеризується можливістю за допомогою IIoT 
відстежувати і контролювати функціонування знарядь ви-
робництва і виробничий персонал, а також використову-
вати дані, що збираються, для підвищення продуктивності 
праці, удосконалення технологічних процесів і якості про-
дукції (рис. 1.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Типова схема смарт-заводу на базі IIoT 
Складено за: McKinsey Global Institute. The internet of things: mapping 

the value beyond the hype. McKinsey&Company, 2015, 
рp. 66-73. 

В И Р О Б Н И Ч И Й  М О Н І Т О Р И Н Г  
(віддалений моніторинг у режимі реального часу, аналіз,  

моделювання, оптимізація і контроль виробництва) 
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Смарт-підприємство може розглядатися з точки зору 
взаємодії апаратних засобів, первинних даних, програм-
ного забезпечення, штучного і людського інтелекту. Дані, 
отримані за допомогою датчиків, лог-файлів і пошукових 
роботів від фізичних пристроїв і комп’ютерних мереж, зби-
раються, передаються, попередньо опрацьовуються, збері-
гаються, візуалізуються, аналізуються і застосовуються ви-
сококваліфікованим персоналом для моделювання та пода-
льшого вдосконалення промислових продуктів і виробни-
чих процесів (рис. 1.3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Смарт-підприємство як взаємодія реальних 
предметів та їх цифрових аналогів  

Складено за: Jeschke S., Brecher C., Song H., Rawat D. (Еds). Industrial 
Internet of Things: Cybermanufacturing Systems. Switzer-
land: Springer International Publishing, 2017. p. 6; Evans 
P., Annunziata M. Industrial Internet: Pushing the Bound-
aries of Minds and Machines. Fairfield, CT: General Elec-
tric Co., 2012, рp. 9-10. 
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Практична реалізація такої взаємодії пов’язана з 
опрацюванням у режимі реального часу великих обсягів ін-
формації – так званих "великих даних" (англ. big data) [189], 
які являють собою нове покоління технологій і архітектур, 
призначених для одержання економічної вигоди від дуже 
великих обсягів широкого спектра інформації, за допомо-
гою її високошвидкісного захоплення, пошуку та/або ана-
лізу [82, p. 654]. Наведене визначення описує чотири від- 
мітні особливості великих даних – ''4Vs'': обсяг (англ. 
volume), різноманіття (англ. variety), швидкість (англ. 
velocity) і вартість (англ. value), які широко використову-
ються для їх змістовної характеристики. При цьому обсяги 
генерованих і накопичуваних у світі даних зростають за 
експонентою: у 1970-1980-х рр. – від кілобайтів (210 байтів) 
і мегабайтів (210·210 байтів) до гігабайтів (210·210·210 байтів), 
у 1980-1990-х – від гігабайтів до терабайтів (210·210·210·210 

байтів), у 1990-2000-х – від терабайтів до петабайтів 
(210·210·210·210·210 байтів), у наш час – від петабайтів до  
ексабайтів (210·210·210·210·210·210 байтів). У контексті до- 
сліджуваної проблеми важливо підкреслити, що з усіх сек-
торів економіки найбільші обсяги даних припадають саме 
на обробну промисловість (англ. manufacturing) – близько  
2 ексабайтів (2010 р.) [9]. 

Для розуміння всіх цих даних використовується ін-
струментарій просунутої аналітики (англ. advanced 
analysis) – інтелектуальний аналіз, предиктивна аналітика, 
об’єктно орієнтований аналіз, скоринг у режимі реального 
часу, прогнозне моделювання, оптимізація та ін. [9,  
pр. 675-677; 83]. Заводські менеджери можуть використо-
вувати просунуту аналітику для глибокого занурення в іс-
торичні дані про виробничі процеси, яке дозволяє виявляти 
та оптимізувати фактори, що справляють найбільший 
вплив на кінцеві результати. У багатьох глобальних товаро-
виробників у широкому діапазоні галузей промисловості та 
географічних місць розташування вже є велика кількість 
первинних виробничих і ринкових даних, отримуваних у 
режимі реального часу. Використовуючи інтеграцію та ана-
ліз таких раніше ізольованих масивів (у тому числі слабо-
структурованих і неструктурованих [82, p. 654]), вони ма- 
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ють можливість генерувати нові важливі ідеї [7]. Уся отри-
мана інформація використовується для прийняття рішень, 
побудованих на даних (англ. data-driven decision making, 
DDD) [92], як у сфері поточних управлінських впливів, так 
і в стратегічному управлінні різноманітними промисло-
вими системами [59, p. 9]. Такі рішення дозволили, напри-
клад, фірмам "Toyota", "Fiat" і "Nissan" скоротити час для 
розробки нових моделей автомобілів на 30-50% [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* ERP (Enterprise resource planning systems) – системи плану-
вання ресурсів підприємства; 

** CRM (Customer Relationship Management systems) – системи 
управління взаємовідносинами з клієнтами.  

 
Рис. 1.4. Смарт-промисловість як мережа смарт-підпри-

ємств, об’єднаних ІСТ 
Складено за: Smartindustry.nl. Smart industry. Dutch industry fit for the 

future. 2014, рр. 18-22; SMLC. Implementing 21st Century 
Smart Manufacturing. Workshop Summary Report. Wash-
ington, D.C.: Smart Manufacturing Leadership Coalition, 
2011, р. 5. 
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Проте смарт-промисловість – це набагато більше, ніж 
відособлені підприємства і продукти, які на них створю-
ються. У системі смарт-промисловості заводи взаємо-
зв’язані з дослідниками, розробниками, постачальниками, 
дистриб’юторами, споживачами та ін. через інформаційно-
комунікаційні технології (ІСТ) (мобільний інтернет, інтернет 
речей, хмарні технології). Завдяки цьому формуються гло-
бальні цифрові платформи для поліпшення координації та 
підвищення активності участі всіх партнерів як в окремих 
ланцюгах, так і в цілих мережах створення вартості  
(рис. 1.4). 

Головна ідея, яка стоїть за всіма цими мережевими 
взаємодіями, полягає в тому, що опрацювання й аналіз де-
тальних даних, отримуваних за допомогою ІСТ у режимі ре-
ального часу про стан будь-якого процесу або продукту – 
від замовлення і до споживання готової продукції, дозволя-
ють забезпечити гнучкість виробництва у відповідь на 
зміни і виклики зовнішнього середовища [24, pp. 51-52]. 
Усе це, у свою чергу, позначається на визначенні перспек-
тив й ефективності функціонування смарт-промисловості 
у світі. 

На сьогоднішній день ситуація виглядає так, що  
завдяки новим можливостям цифрової трансформації тех- 
нічної та економічної сфер, які відкриває смарт-промисло-
вість, заснована на поєднанні фізичних і кібернетичних си-
стем, вона відіграватиме провідну роль у модернізації сві-
тового виробничого потенціалу: за оцінками фахівців 
McKinsey&Co, менш ніж за десять років (до 2025 р.) техно-
логіями IIoT буде охоплено від 80 до 100% світової обробної 
промисловості [109, p. 55]. 
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РОЗДІЛ 2  
 

ПОТЕНЦІАЛ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ  
ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  
 
 
2.1. Перспективні сфери та потенційна ефективність  

 використання технологій смарт-промисловості  
 
Розумність, інтелектуальність нової промисловості за-

безпечують цифрові технології індустріального інтернету 
речей (IIoT). При цьому очевидно, що сучасні кіберфізичні 
системи здатні проникнути майже в усі сфери людської ді-
яльності. Але навіть із суто фізичних причин вони будуть 
чинити й уже чинять найбільший вплив на ті сфери еконо-
мічної діяльності, які краще пристосовані за своїми тех-
ніко-технологічними характеристиками до нового – цифро-
вого – етапу автоматизації виробництва й організації уп-
равління. Це, насамперед, ті сфери, де широко використо-
вуються спеціалізовані стандартизовані виробничі процеси 
і продукти (автомобільне та інші види машинобудування, 
харчова промисловість, хімія, металургія та ін.). Також  
значний потенціал мають галузі, виробниче середовище 
яких характеризується високою складністю і варіабельні-
стю технологічних процесів (фармацевтика, хімія, добувна 
промисловість), а отже, є можливості ефективного вико- 
ристання великих даних для їх удосконалення [7]. 

За оцінками фахівців McKinsey Global Institute, по- 
тенційний економічний ефект від використання технологій 
інтернету речей, включаючи споживчий надлишок, у 
2025 р. може скласти у світі від 3,9 до 11,1 трлн дол. США, 
при цьому його найбільша частка (від 1,2 до 11,1 трлн дол. 
США) припаде на добре структуровану виробничу сферу 
factories (англ.) – підприємств, заснованих на використанні  
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машин19 [116, p. 36]. Саме в цій сфері, яка характеризу-
ється спеціалізацією та стандартизацією виробничого сере-
довища, найбільший економічний потенціал мають такі на-
прями діяльності, як оптимізація технологічних операцій 
(англ. operations optimization) (очікуваний ефект – від 0,63 
до 1,77 трлн дол. США, зниження витрат на 5-12,5%) тех- 
нічне обслуговування за фактичним станом об'єкта (англ. 
predictive maintenance) (ефект – від 0,24 до 0,63 трлн дол. 
США, економія витрат на 10-40%) та оптимізація запасів 
(англ. inventory optimization) (ефект – від 0,98 до 0,34 трлн 
дол. США, зниження витрат на 20-50%) [116, p. 69]. 

Джерело таких ефектів – нові можливості економії, 
обумовлені інтеграцією та комплексним управлінням ма-
шин і устаткування, обладнаних сенсорами й актуаторами 
та об'єднаних через інтернет речей. Наприклад, у сфері  
технологічних операцій завдяки IIoT "… виробники можуть 
отримувати всеосяжне уявлення про те, що відбувається в 
кожній точці виробничого процесу, і вносити зміни в ре-
жимі реального часу для забезпечення безперебійного по-
току готової продукції та уникнення дефектів. Це дає їм 
змогу переглядати, як завершується уже запущений про-
цес, і "розшивати" вузькі місця в режимі реального часу. Це 
також зменшує можливість людських помилок. Наприклад, 
General Motors використовує датчики для контролю воло-
гості, щоб оптимізувати процес фарбування; якщо умови є 
несприятливими, то заготівка направляється в іншу час-
тину заводу, тим самим знижуючи витрати перефарбову-
вання і максимізуючи час безвідмовної роботи обладнання. 

                                            
19 Фахівці McKinsey Global Institute відносять до factories (заво-

дів, фабрик) такі спеціалізовані, стандартизовані середовища, які ви-
користовують засоби дискретного або процесного виробництва,  
тобто не тільки власне manufacturing (промислові обробні виробни- 
цтва), але і центри обробки даних, ферми, лікарні [116, p. 66]. Усі 
останні дійсно можна характеризувати як фабрики з виробництва 
інформації, рослин і тварин, здоров'я, адже стандартизовані процеси 
в усіх цих сферах надають можливість застосовувати ті самі поліп-
шення, які IIoT відкриває у промисловості. 
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Аналогічним чином, у лакофарбовому цеху Harley-Davidson 
швидкість роботи вентилятора автоматично регулюється 
для різних умов, щоб забезпечити акуратне і стійке по- 
криття" [116, p. 68]. 

Проте ефекти смарт-виробництва не обмежуються 
тільки сферами оптимізації виробничих операцій, облад-
нання і запасів. Розумне виробництво може демонструвати 
також високі результати, необхідні для окупності високих 
затрат на створення, експлуатацію і забезпечення безпеки 
IIoT завдяки: 

1) кращому врахуванню запитів споживачів, які  
ставлять дедалі вищі вимоги до якості продукції, їх актив-
ної участі в дизайні та проектуванні товарів [152, p. 26], 
переходу у зв’язку з цим  від масового виробництва до ін-
дивідуалізованого (за індивідуальними замовленнями) із за-
стосуванням смарт-систем управління взаємовідносинами 
з клієнтами [116, pp. 60-61];  

2) гнучкості високоспеціалізованого автоматизовано-
го (з мінімальним втручанням людського фактора) вироб-
ництва, побудованого за децентралізованим модульним 
принципом й адаптованого до швидкого переналагоджен-
ня на випуск саме тієї продукції, якої нині потребує спожи-
вач [152, p. 11];  

3) використанню високого потенціалу STEM-персо-
налу20, який здатен до творчого виконання функцій під- 
тримання, контролю та подальшого вдосконалення вироб-
ничих кіберфізичних систем, маючи, крім технічних нави-
чок, важливі нетехнічні компетенції (знання англійської 
мови, навички проектного менеджменту, вміння працю-
вати в команді та ін.) [81]. 

4) застосуванню авангардних (підривних) виробничих 
технологій і матеріалів, здатних у таких умовах (індивідуа-
лізації та виробничої гнучкості) забезпечити отримання ви- 

                                            
20 STEM – Science, Technology, Engineering, Math (англ. – Наука, 

Технологія, Інженерія, Математика). 
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соких результатів (наприклад, передової робототехніки, 
3D-друку, металів із заданими властивостями та з ефектом 
пам’яті, п’єзокристалів, наноматеріалів та ін.) [109]. 

Проте, як зазначено вище, смарт-промисловість – це 
не просто окремі "розумні" підприємства і продукти, які на 
них створюються, а глобальні цифрові платформи, що  
об'єднують виробничі підрозділи з дослідниками, розробни-
ками, постачальниками, дистриб’юторами, споживачами 
та ін. У зв'язку з цим інформація, генерована в рамках ін-
телектуального мережеорієнтованого підходу (англ. net-
work-centric approach), який приходить на зміну лінійним 
взаємодіям, стає додатковим джерелом створення варто-
сті, оскільки дозволяє [152, pp. 17-18]:  

проектувати і випускати саме те, що потрібно, – за  
технічними характеристиками (специфікацією, якістю, ди-
зайном), обсягом (скільки необхідно), строками (коли необ-
хідно), ресурсною ефективністю (з якими затратами необ-
хідно); 

інтенсифікувати технологічні та продуктові інновації 
за рахунок отримання нових сполучень раніше роз’єднаних 
даних про зовнішнє оточення та краще розуміння виробни-
чих процесів, можливостей постачальників і запитів спо-
живачів. 

Високий потенціал смарт-промисловості як мережі 
смарт-підприємств, об’єднаних ICT, підтверджується прак-
тикою ряду відомих підприємств, наприклад, "Apple", 
"Intel", "Samsung" [152, pp. 12, 32], "ExxonMobil", "Procter 
and Gamble", "Tata Motors Ltd", "Shougang Steel" та ін. [33, 
pp. 148-149]. При цьому, згідно з оцінками фахівців, най- 
більші вікна можливостей відкриваються для скорочення 
часу науково-виробничого циклу (від розробки нової про-
дукції до її проходження на ринки) (на 20-50%), зменшення 
простоїв устаткування (на 30-50%), зниження затрат на 
його технічне обслуговування (на 10-40%) і витрат на утри-



2.1. Перспективні сфери та потенційна ефективність використання технологій  
смарт-промисловості 

 

 

 
23 

мання матеріально-технічних запасів (на 20-50%), підви-
щення продуктивності праці за допомогою автоматизації  
її розумової складової (на 45-55%) та ін. [152, p. 7].  

У цілому перспективи світової смарт-промисловості  
є багатообіцяючими. За даними "McKinsey & Company", 
проривні технології дигіталізації фізичного світу мають 
найбільший потенціал саме у сфері промислового виробни-
цтва. Керуючись аналізом різних варіантів темпів поши-
рення IIoT, економічними і демографічними тенденціями, 
імовірною еволюцією технологій за десятирічний період, 
фахівці компанії оцінили глобальний ефект від застосу-
вання інтернету речей в обробній промисловості в діапазоні 
від 0,9 до 2,3 трлн дол. у 2025 р. До цього часу технологіями 
IIoT буде охоплено від 80 до 100% світової обробної про- 
мисловості, а зумовлене цим зниження операційних витрат 
може скласти 2,5-5% [109, p. 55]. 

За оцінками фахівців "General Electric Co.", поши-
рення мереж промислового інтернету у світі до 2030 р. 
може додати до світового ВВП близько 15 трлн дол. (у по- 
стійних цінах 2005 р.). Інакше кажучи, дифузія смарт-про-
мисловості у світі, пов’язана з більш високими темпами 
зростання продуктивності праці, може згенерувати додат-
ковий ВВП, еквівалентний за розміром сьогоднішній еко-
номіці США. Відповідно, зростуть і середні доходи на душу 
населення, тобто до 2030 р. вони будуть майже на 1/5 ви-
щими, ніж при базовому сценарії без урахування промис-
лового інтернету [59, pp. 29-30]. 

Однак очевидно, що такі далекосяжні глобальні оцін-
ки ефективності смарт-промисловості є досить приблиз-
ними. Більш коректними можна вважати розрахунки, що 
спираються на практичний досвід розвитку сучасної про-
мисловості, який накопичено, наприклад, у Німеччині. Так, 
за оцінками аналітиків the Boston Consulting Group, засно-
ваними на даних Федерального статистичного управління 
Німеччини та інтерв'ю з фахівцями, найближчі 5-10 років 
використання технологій  "Індустрії 4.0" дозволить підви- 
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Рис. 2.1. Індустрія 4.0 у Німеччині: потенціал зростання продуктивності  
в галузях обробної промисловості  

 
Джерело: Рюссманн М., Лоренц М., Герберт Ф., Вальднер М., Юстус Я., Энгель П., Харниш М. "Индустрия  
 4.0". Будущее производительности и роста в промышленности. BCG, 2015. С. 8. 
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щити продуктивність в усіх виробничих секторах промис-
ловості Німеччини на 5-8% (рис. 2.1). При цьому потенціал 
зростання продуктивності оцінюється вищим, наприклад, 
у виробників промислового обладнання, і меншим – в авто-
мобільних компаній [243, c. 8-9]. 

Було також виявлено, що збільшення, яке стимулює 
Індустрія 4.0, "… приведе до 6-відсоткового зростання зай-
нятості протягом найближчих десяти років, а попит на пра-
цівників машинобудівного сектору може зрости ще бі-
льше – на цілих 10% за той самий період.  

Тим не менш потрібні інші навички. У короткостроко-
вій перспективі тенденція до більшої автоматизації буде 
витісняти працівників із низькою кваліфікацією, які вико-
нують прості, повторювані завдання. 

У той же час усе більш широке використання програ-
много забезпечення, зв'язності та аналітики буде збільшу-
вати попит на співробітників, які мають компетенції у 
сфері розробки програмного забезпечення та IT-технологій, 
наприклад фахівців із мехатроніки з навичками розробки 
програмного забезпечення (мехатроніка – сфера техніки, 
що включає кілька інженерних дисциплін)" [243, c. 9]. 

Нарешті, важливо враховувати те, що ефекти від  
розвитку й упровадження смарт-технологій можуть бути не 
тільки соціально-економічними, а й екологічними. Зазви-
чай громадськість та уряди зосереджують увагу на негати-
вних для навколишнього середовища наслідках викорис-
тання ICT, на яких побудовано кіберфізичні системи, у зв'я-
зку з виробництвом, експлуатацією і подальшою утиліза-
цією відповідного обладнання й устаткування. У той же час 
за оцінками "Boston Consulting Group" (BCG) широкий 
спектр сучасних екологічних стратегій ICT-сектору дозво-
ляє зменшити глобальну емісію СО2е (еквівалента СО2) в об-
сягах, які в сім разів перевищують його власну емісію [70, 
p. 19]. За іншими оцінками від "Global e-Sustainability 
Initiative" (GeSI), які стосуються уже безпосередньо смарт- 
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промисловості, до 2030 р. вона здатна забезпечити скоро-
чення глобальної емісії CO2e в обсязі 2,7 Гт. Крім того, інте-
лектуальні рішення, що забезпечують підвищення ефек- 
тивності виробничих процесів, мають потенціал економії 
електроенергії у 4,2 млрд МВт·год. і води – понад 80 млрд л 
[69, p. 62]. 

Зрозуміло, що на практиці реалізувати всі ці можли-
вості буде дуже непросто – тим більше, що вихідна ситуація 
далеко не завжди відповідає високим очікуванням. Так, за 
даними компанії "Ubisense" (постачальника технологій IIoT 
і програмного забезпечення для промислових підприємств) 
до 10% її клієнтів усе ще витрачають половину робочого дня 
на пошуки необхідного устаткування і виробів, 40% – не 
мають даних про виробничі процеси в режимі реального 
часу, а 50% – не встигають стежити за змінами під час цих 
процесів. У сьогоднішніх реаліях навіть у такій просунутій 
галузі промисловості, як автомобільна, IIoT ще не дістав  
повного впровадження, а існує у вигляді окремих "кіберфі-
зичних островів" [24, pp. 50-53]. У ЄС в обробній промисло-
вості тільки у менш ніж 20% підприємств індекс цифрової 
інтенсивності (англ. digital intensity index, DII21) є високим  
і дуже високим. 

Така ситуація зумовлена в тому числі наявними 
бар’єрами на шляху розвитку смарт-промисловості та по- 
в'язаними з її розвитком ризиками.  

 

                                            
21 Індекс цифрової інтенсивності – це мікрорівневий показник, 

який характеризує доступність для підприємства 12 різних цифро-
вих технологій, до яких належать: інтернет, принаймні, для 50%  
зайнятих; використання фахівців з ІСТ; широкосмуговий доступ до 
інтернету (30 мбіт/с і вищий); мобільні інтернет-пристрої, принаймні, 
у 20% зайнятих; наявність веб-сайту; наявність веб-сайту із сучас-
ними функціями; наявність соціальних медіа; ERP; CRM; електрон-
ний обмін інформацією з управління ланцюгами поставок; оборот 
електронної комерції в розмірі понад 1% загального обороту; веб-про-
дажі за моделлю "бізнес для споживача" (англ. business-to-consumer, 
B2C) у розмірі, більшому від 10% загального обсягу веб-продажів. 
Значення індексу варіюється в інтервалі від 0 до 12 [43]. 
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2.2. Бар'єри та ризики розвитку смарт-промисловості 
 
Численні бар'єри, які виникають на шляху розвитку 

смарт-промисловості, можна об’єднати у три групи: техні-
чні, соціально-економічні та інституційні.  

Технічні бар’єри створюються проблемами з комп’ю- 
терними мережами, їх сумісністю та безпечністю. Як зазна-
чають фахівці Consulting-Specifying Engineer Media [24,  
p. 52], нині бездротові мережі не застосовуються широко у 
критично важливих додатках, оскільки є ще недостатньо 
надійними, а дротові мережі є недешевими. У багатьох за-
водів просто відсутня інфраструктура, необхідна для роз-
повсюдження даних усередині підприємства, не кажучи 
вже про їх розповсюдження між заводами і постачальни-
ками на глобальній основі. Безперервний потік даних між 
машинами і віддаленими комп’ютерними системами в  
рамках IIoT потребує далеких ліній зв’язку з високою про-
пускною здатністю. Водночас у багатьох випадках, особ-
ливо у країнах, що розвиваються, заводи розташовані за 
сотні кілометрів від великих міст із розвинутою телекомуні-
каційною інфраструктурою [116, p. 72]. 

Для повного розкриття потенціалу промислового ін- 
тернету важливо забезпечити розв’язання проблем сумісно-
сті відповідних пристроїв і систем за допомогою розробки 
відкритих стандартів, а також упровадження комп’ютер-
них платформ, на базі яких різні системи IIoT можуть взає-
модіяти. Як відзначають фахівці, без взаємодії кіберфізич-
них пристроїв і систем не може бути реалізовано близько 
40% їх потенційних вигід [116, p. 11]. Важливою технічною 
проблемою є також необхідність подальшого збільшення 
швидкості та зниження вартості передачі даних як на ко-
роткі, так і на далекі відстані, їх зберігання й опрацювання, 
а також поліпшення технічних характеристик і зменшення 
вартості необхідних для IIoT пристроїв: датчиків, мікро- 
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електромеханічних систем, засобів радіочастотної іденти-
фікації, джерел живлення для сенсорів та ін.22 [116, p. 102].  

Соціально-економічні бар’єри на шляху розвитку 
смарт-промисловості насамперед пов’язані з людським ка-
піталом. Як зазначено вище, смарт-промисловість потребує 
висококваліфікованого персоналу. Водночас за даними 
"McKinsey Global Institute" у 2020 р. дефіцит працівників із 
вищою освітою у світі може становити 38-40 млн осіб, або 
18% від потреб роботодавців [117, p. 2]. Багато в чому це 
зумовлено швидким старінням робочої сили, особливо в  
Європі, Японії та Китаї. А у США близько 8% членів Націо-
нальної асоціації промисловців уже повідомляють про  
проблеми із заповненням робочих місць, які залишаються 
після звільнення пенсіонерів [9]. Однак їх треба не просто 
заповнити. Смарт-промисловість потребує нових компете-
нцій і нової системи підготовки кадрів (безперервного нав-
чання, сертифікації) для ринку цифрових вакансій (конст-
рукторів робототехніки, менеджерів з модернізації ком-
п’ютерних мереж, інженерів систем безпеки цих мереж, 
спеціалістів з великих даних, просунутої аналітики та ін.) 
[184, pp. 21-22]. Створити і розвивати такі системи дуже 
непросто, і далеко не всі країни світу мають можливості для 
вирішення цього стратегічного завдання.  

                                            
22 Потенціал і темпи можливого прогресу у сфері виготовлення 

електронних компонентів можна приблизно оцінити за допомогою 
так званого "закону Мура", заснованого на емпіричних спостережен-
нях. Згідно з цим законом кількість транзисторів, розміщуваних на 
кристалі інтегральної схеми, має подвоюватися кожні 24 місяці, а їх 
вартість – залишатися на тому самому рівні [124]. Пізніше подібні 
експоненціальні залежності було виявлено також для обсягів пам’яті 
запам’ятовуючих пристроїв, кількості та розміру пікселів у цифрових 
фотоапаратах та ін.  

Одразу ж після пропонування цієї гіпотези у 1965 р. і пізніше 
багато разів прогнозувалася неминуча "смерть" закону Мура, оскі-
льки в реальному світі ніщо не може зростати безкінечно (див., на-
приклад, [166]). Однак досі знаходилися такі технічні рішення, які 
підтримували чинність цієї емпіричної залежності. 
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Проблеми виникають також із значними витратами 
на придбання, накопичення та реновацію необхідного фі-
зичного й особливо цифрового капіталу (цифрових матері-
альних і нематеріальних активів23), який відповідає тех-
ніко-технологічним вимогам промислового інтернету. Це, у 
свою чергу, обумовлює проблеми з фінансуванням проектів 
"смартизації" виробництва в комплексі зі "смартизацією" 
дослідників, розробників, постачальників, дистриб’юторів, 
споживачів, з урахуванням вимоги забезпечення належ-
ного зростання продуктивності праці24 та окупності інвес-
тицій (return on investment,  ROI). Особливо серйозним це 
питання є для країн, що розвиваються, в яких суб’єкти  
господарювання зазвичай не мають таких широких мож-
ливостей залучення інвестицій, як їх конкуренти з розвине-
них країн. Очевидно, що там, де висока заробітна плата, 
"… інвестиції в розмірі від 200 до 300 доларів на рік для 

                                            
23 Цифровий капітал – це ресурси, необхідні для функціону-

вання і розвитку економіки, що базуються на цифрових комп’ютер-
них технологіях. Він виступає у двох формах: 1) цифрові матеріальні 
активи (сервери, маршрутизатори, принтери та інші фізичні при-
строї в комплекті з відповідними комп’ютерними програмами);  
2) цифрові нематеріальні активи (веб-сайти; авторські права на ди-
зайн, який приваблює користувачів і підвищує їх цифровий досвід; 
"ноу-хау" у цифровому "захопленні" поведінки користувачів, аналізі 
великих даних, застосуванні просунутої аналітики та ін.; роялті за 
використання патентів і програмних продуктів; бренди, створені за-
вдяки цифровим технологіям тощо). За оцінками фахівців "McKinsey 
& Company", цифровий капітал стає одним із головних факторів гло-
бального економічного зростання. Інвестиції в нього складають уже 
понад 8% номінального світового ВВП. При цьому на інвестиції у ци-
фрові нематеріальні активи у світі припадає близько 1/2, а в Ізраїлі, 
Японії, Швеції, Великобританії та США – близько 2/3 вкладень у  
цифрові матеріальні активи [22]. 

24 Зв’язок між інвестиціями в ІСТ та їх реальною віддачею не 
завжди є очевидним. У зв’язку з цим доцільно згадати так званий 
"парадокс Солоу", який ще у 1987 р. стверджував, що "Ви можете 
бачити комп'ютерний вік скрізь, крім статистики продуктивності" 
[156]. Пізніше, з розвитком методів оцінки впливу науково-технічних 
інновацій на продуктивність праці, аргументи на користь реальної 
віддачі від ІКТ на національному рівні було знайдено (див., напри-
клад [233]). 
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оснащення працівників обладнанням із доповненою реаль-
ністю для підвищення продуктивності не стануть суттєвим 
бар'єром, але вони є значною перешкодою для багатьох 
країн, що розвиваються" [116, p. 27]. 

Інституційні бар’єри для розвитку смарт-промисло-
вості створюють стійкі організаційні рутини (історично 
сформовані патерни поведінки груп індивідів), які склада-
ють колективну пам’ять підприємства та знижують ви-
трати прийняття  рішень у звичайних умовах [232, pp. 138-
188]. Проблема полягає в тому, що у виробничих процесах, 
здійснюваних інтелектом і DDD, фахівці з ІСТ повинні ви-
конувати центральну, провідну роль за всіма напрямами 
управління, яке тепер пов’язане з інформацією від фізич-
них пристроїв, розташованих "на підлозі". Цей принцип у 
багатьох менеджерів різних рівнів викликає явний когні- 
тивний дисонанс і потребує перегляду усталених поведін-
кових патернів, зумовленого новим баченням ІСТ-інфра-
структури не просто як інкрементального доповнення до 
вже існуючих систем управління, а як стратегічної інвести-
ції [24, pp. 52-53]. 

У ширшому контексті смарт-промисловість може сти-
катися з перешкодою у вигляді загалом несприятливого ін-
ституційного середовища, екстрактивних політичних й 
економічних інститутів (англ. extractive political institutions, 
extractive economic institutions), що пристосовують еконо-
мічний устрій суспільства під цілі збагачення вузької групи 
владних еліт за рахунок усіх інших і зміцнення їх влади на 
базі набутих економічних переваг [191; 253]. 

Нові бізнес-моделі потребують перманентних іннова-
цій у сфері товарів і послуг. Оскільки мережеорієнтовані 
виробництва відкривають широкі перспективи та потік ін-
формації збільшується до безпрецедентного рівня, нові  
можливості виникатимуть і в майбутньому. Конкуренція на 
світовому ринку потребує постійних інновацій і передба-
чення цих можливостей [152, p. 32]. Звідси проблеми в тих 
країнах і регіонах світу, де рівень національних інвестицій 
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у НДДКР залишається низьким, де є серйозні питання щодо 
захисту прав власності, примусу до виконання контрактів, 
корупції та ін., а господарюючі суб’єкти змушені керува-
тися "короткими правилами" й обирати рентоорієнтовану 
поведінку, а не інноваційну. 

Подібні інституційні перешкоди можуть виникати і на 
рівні міжнародних економічних відносин. В основі успіху 
IIoT – свобода глобального збору та передачі великих даних. 
Для забезпечення ефективності DDD необхідним є вихід за 
межі держави. Але це явно суперечить інститутам еконо- 
мічної політики, що забезпечують вирощування національ-
них чемпіонів [25], коли пріоритету набувають рішення, 
обумовлені не техніко-економічними даними, а національ-
ними інтересами (англ. Politically Driven Decision, PDD). 
Проблема полягає в тому, що прийняття DDD у глобальному 
контексті може суперечити національно зумовленим PDD. 
Навіть у США, з їх потужною економікою, виникли про- 
блеми у світі глобалізованої індустрії, і тепер вони змушені 
коригувати свою економічну політику в контексті промис-
лового решорингу і більш жорсткого захисту національних 
інтересів25. Один із можливих шляхів розв’язання цієї про-
блеми є перехід від відкритості IIoT у системі ненадійних 
глобальних зв’язків, які зазнають сильного впливу політики, 
до взаємовигідного співробітництва та відкритості в сис-
темі регіональних, дво- і багатосторонніх економічних від- 

                                            
25 У своїй інавгураційній промові президент США Д. Трамп так 

охарактеризував цю проблему: "Один за одним заводи були закриті 
та покинули наші береги, навіть не замислюючись про мільйони  
і мільйони кинутих американських робітників. Багатство нашого се-
реднього класу було вирвано з будинків людей і потім перерозподі-
лено по всьому світу. Але це було в минулому. І тепер ми дивимося 
тільки у майбутнє. …Усі рішення про торгівлю, про податки, про іммі-
грацію, з іноземних справ будуть прийняті на користь американсь-
ких робітників та американських сімей. Ми повинні захистити наші 
кордони від руйнівних дій інших країн, які випускають наші про- 
дукти, обкрадають наші компанії та знищують наші робочі місця. За-
хист приведе до більшого процвітання і сили" [28]. 
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носин, де політичний фактор можна поставити під кон- 
троль. 

Подолання вказаних бар'єрів сприятиме приско-
ренню поширення смарт-промисловості у світі. Проте ці 
процеси відкривають не тільки нові можливості, але і ство-
рюють нові ризики, які загрожують небажаними втратами 
при певному несприятливому збігу обставин.  

Серед таких ризиків передусім слід виділити загост-
рення проблем зайнятості та нерівності через зростання 
відносної важливості високооплачуваної кваліфікованої 
праці [19] при одночасному заміщенні рутинної праці ма-
шинами, яка буде змушена прийняти на себе основний 
удар змін. Зниження відносних цін інвестиційних товарів, 
пов’язане з досягненнями у сфері інформаційних техноло-
гій і комп’ютеризації, уже стимулювало фірми до переходу 
від праці до капіталу. З урахуванням цього за останні деся-
тиліття (порівняно з початком 80-х років ХХ ст.) у значній 
більшості країн і галузей індустрії спостерігалося змен-
шення частки праці в корпоративній доданій вартості за-
галом і відповідно підвищення частки капіталу [96, p. 61]. 

Останні досягнення у сфері робототехніки, штучного 
інтелекту і машинного  навчання знаменують собою на-
стання нової ери автоматизації, оскільки багато машин уже 
відповідають можливостям людини або навіть перевершу-
ють їх у різних видах робіт (у тому числі тих, які потребують 
когнітивних здібностей). Виконаний "McKinsey Global Insti-
tute" аналіз понад 2000 спеціальностей у рамках 800 різних 
професій свідчить, що близько половини відповідної праці 
може бути замінено на машини на основі застосування вже 
відомих технологій [118, p. vii]. Проте це не обов’язково 
приведе до зростання глобального безробіття. Навпаки, 
"світовій економіці насправді буде потрібний кожний ерг 
людської праці на доповнення до роботів для того, щоб по-
долати тенденції до демографічного старіння як у розвину-
тих країнах, так і у країнах, що розвиваються" [118, p. 2]. 
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Хоча, звичайно, характер праці  повинен буде істотно змі-
нитись, і переваги, очевидно, будуть на боці творчого STEM 
(англ. Science, Technology, Engineering, Math) персоналу, 
здатного розробляти, освоювати й обслуговувати нові тех-
нології. 

Ризики безпеки, конфіденційності й інтелектуальної 
власності. Комп'ютерна інтеграція виробничих процесів, 
поєднання виробників із дослідниками, розробниками, по-
стачальниками, дистриб’юторами та споживачами через 
інтернет потребує отримання, зберігання й опрацювання 
інформації від мільярдів взаємопов’язаних пристроїв, що 
об’єктивно створює широке поле для зростання різного 
роду правопорушень і злочинів26. У зв’язку з цим для під- 
приємств загострюються проблеми із запобіганням витоку 
і підтриманням цілісності їх даних, захистом прав інтелек-
туальної власності, для людей – із недоторканністю при- 
ватного життя, захистом особистої та сімейної таємниць, 
використанням великих даних для маніпулювання їх пове-
дінкою [116, pр. 105-106], а для суспільства в цілому – зі 
згортанням демократії27. 

 Очевидно, що кіберфізичні системи мають одержати 
високий рівень безпеки ще перед тим, як вони перейдуть 
на стадію широкого практичного застосування. Особливо 

                                            
26 За оцінками Cybersecurity Ventures, кіберзлочинність буде 

коштувати світу 6 трлн дол. щорічно до 2021 р. порівняно з 3 трлн 
дол. у 2015 р. Це найбільший трансфер економічних благ в історії, 
який підриває стимули до інновацій та інвестицій і буде вигіднішим 
бізнесом, ніж глобальна торгівля всіма основними незаконними нар-
котиками [125]. 

27 Деякі програмні платформи уже тепер просуваються до "об-
числень, що переконують", і простежується тенденція від програму-
вання комп'ютерів до програмування людей. "Для багатьох це, ма-
буть, свого роду цифровий скіпетр, який дозволяє ефективно управ-
ляти масами, не залучаючи громадян до демократичних процесів. Чи 
це допоможе подолати корисні інтереси та оптимізувати курс світу? 
Якщо це так, то громадяни могли б управлятися "мудрим королем", 
який володіє даними та міг би отримувати бажані економічні й соці-
альні результати майже так само, як за допомогою цифрової чарівної 
палички" [78]. 
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це стосується потенційно небезпечних виробництв і тех-
ніки, експлуатація яких може призвести до техногенних 
катастроф (вибухів і витоків токсичних речовин на заводах 
хімічної та харчової промисловості, проривів на трубопро-
водах, пошкоджень електромереж, аварій, які призводять 
до радіоактивного зараження територій тощо). 

Екологічні ризики. Як відзначають фахівці з екологіч-
них проблем, виробництво компонентів ІСТ потребує вели-
ких обсягів первинних матеріалів, особливо порівняно з ма-
сою кінцевого продукту. Напівпровідникова пам'ять масою 
2 г потребує обробки понад 1 кг викопного палива, тобто 
масою у 500 разів більше. Використання води у виробни- 
цтві мікросхем пам'яті та процесорів також може мати і об-
сяги. Вона застосовується для енергоємного охолодження, 
нагрівання та фільтрації, а так звана "надчиста вода" – для 
промивання напівпровідникових пластин, хімічної підго- 
товки тощо [121, pp. 18]. Крім того, постійно зростають об-
сяги електронних відходів, що потребують утилізації (англ. 
E-Waste) [77]. 

У цілому для виробництва електронних схем та напів-
провідників, що використовуються в комп'ютерних мате-
ринських платах та екранах, необхідні великі обсяги енер-
гії, які призводять до збільшення глобальної емісії СО2е. Це 
з одного боку, а з іншого – нові технологічні й організаційні 
можливості, які надає широкомасштабне застосування ICT 
у промисловості, діяльності урядів різних рівнів і повсяк-
денному житті людей, за деякими оцінками може сприяти 
майже десятикратному скороченню викидів цього газу по-
рівняно з обсягами, які створює сам сектор ІСТ. Тобто ви-
киди CO2е у глобальному масштабі завдяки використанню 
ICT у 2030 р. можуть скоротитися приблизно на 1/5 порів-
няно із ситуацією, що спостерігалася у 2015 р. [69, p. 18].   

Геоекономічні ризики. Фундаментальне геоекономічне 
значення має та обставина, що у зв’язку з поширенням 
смарт-промисловості та новими вимогами до якості людсь-
кого капіталу "проблеми співвідношення "праця – капітал" 
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часто сприймаються як проблема "праця – праця", з пре- 
тензіями в деяких країнах із розвинутою економікою з при-
воду того, що країни, які розвиваються, займають їх робочі 
місця. Це стимулювало неприйняття відкритості торгівлі та 
заклики до протекціонізму" [11]. Як зазначено вище, такі 
тенденції в економічній політиці, що призводять до поси-
лення напруженості у міждержавних відносинах, дійсно 
спостерігаються у світі. Хоча не факт, що протекціонізм 
сприятиме успіху процесів промислового решорингу в роз-
винуті країни. По-перше, нинішній індустріальний лідер 
країн, які розвиваються, – Китай – дуже активно розвиває 
власну сферу НДДКР, що дозволяє йому вже не просто ко-
піювати західні технології, а просувати власні (у тому числі 
цифрові) [165]. По-друге, смарт-промисловість тяжіє до 
споживача, а головних споживачів (із середнього класу) на 
ринках, які розвиваються, стає дедалі більше [99], тобто 
найближчі десятиліття частка таких країн світу переважа-
тиме за цим показником. По-третє, в місцях розміщення 
смарт-підприємств мають бути необхідні умови у вигляді 
відповідної інфраструктури, доступного капіталу та робо-
чої сили відповідної кваліфікації, а розвинуті країни за 
цими факторами вже не завжди виграють28.  

 
 

                                            
28 Характерний приклад із США. У 2012 р. на зустрічі з керів-

никами провідних технологічних компаній тодішній президент США 
Б. Обама спитав у С. Джобса, чи можна перенести виробництво про-
дукції "Apple" назад до Америки. Джобс відповів, що зробити це не-
можливо, і ці робочі місця вже не повернуться. Головна причина по-
лягала в тому, що рівень розвитку інфраструктури, а також доступ-
ність і система підготовки робочої сили (насамперед, кваліфікованих 
інженерів) у США не відповідали потребам "Apple" [47]. 
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 промисловості в Україні 
 
2.3.1. Напрями розвитку смарт-промисловості в Україні:  

 функціональний аспект 
 
Напрями розвитку промисловості України згідно з 

принципами "смарт" визначаються, по-перше, її сучасним 
станом, який залежить від траєкторії минулого розвитку 
(концепція "path dependence"); по-друге, її готовністю до пе-
реходу до розумного цифрового майбутнього. 

Щодо траєкторії минулого розвитку промисловості, 
яка призвела до її сьогоднішнього стану, то тут ситуація 
зрозуміла і вона вже неодноразово аналізувалася вітчизня-
ними фахівцями. Як відзначено в роботі [199, с. 5-6], на 
момент розпаду СРСР та утворення України як незалежної 
держави, вона являла собою індустріальну державу з бага-
торічними традиціями успішного розвитку промисловості, 
а її індустріальний сектор займав лідируючі позиції в еко-
номіці. У промисловості було зайнято 7,8 млн осіб – більше, 
ніж у будь-якому іншому виді діяльності. У 1991 р. випуск 
продукції державними промисловими підприємствами, ро-
зташованими на території України, склав більше 50% зага-
льного виробництва товарів і послуг по галузях її економіки 
та понад 40% валової доданої вартості.  

У той час українська промисловість була невід'ємною 
частиною єдиного народногосподарського комплексу 
СРСР, який розвивався на плановій основі. Але у зв'язку з 
тим, що після розпаду СРСР у РФ та Україні було взято курс 
на перехід від планової економіки до ринкової, промисло-
вість була змушена пройти через низку інституційних і го-
сподарських трансформацій, головними елементами яких 
стали приватизація державної власності, лібералізація цін 
на товари та послуги, ліквідація державної монополії на зо-
внішню торгівлю.  

Кінцевим результатом усіх цих процесів стала адапта-
ція індустрії до нових – ринкових – умов господарювання. 
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І тепер промисловість України представлена в основному 
підприємствами недержавних форм власності, які випус-
кають продукцію, що користується попитом на зовнішніх і 
внутрішньому ринках. У той же час обрана Україною мо-
дель ринкових трансформацій призвела до появи і закріп-
лення низки негативних тенденцій у промисловості, її кри-
тичного відставання від країн із розвиненою індустрією. По 
суті сталася структурна деградація з поглибленням неефе-
ктивної спеціалізації на низькотехнологічних ресурсо- та 
трудомістких виробництвах; фактично було втрачено ряд 
галузей, насамперед тих, які мають інвестиційне (підвиди 
машинобудування) і соціальне (легка промисловість) зна-
чення. У цілому результатом ринкових реформ у промисло-
вості України стала її масштабна деіндустріалізація [200, c. 
102] (рис. 2.2, 2.3). 

Україна, починаючи із середини 90-х років ХХ ст., 
вже не є індустріальної державою, адже, на відміну від, на-
приклад, Німеччини (Європа) і РФ (Євразія), обсяги проми-
слової продукції у розрахунку на душу населення України 
суттєво відстають від середнього світового рівня і розрив 
не зменшується, а збільшується.   

Усе це, у свою чергу, позначається на готовності її 
промисловості до розумного майбутнього. Для оцінки такої 
готовності можна використовувати ряд індикаторів. У кон-
тексті розбудови смарт-індустрії серед найбільш важливих 
можна назвати такі (рис. 2.4). 

У сфері технологій: 
глобальний інноваційний індекс – 50 місце із 127 

країн (2017 р.); 
рівень технологічної складності виробництва – 39 мі-

сце із 122 країн (2016 р.);  
індекс мережевої готовності – 64 місце із 139 країн 

(2016 р.). 
У сфері економіки: 
ВВП на душу населення (за ПКС) – 115 місце із 167 

країн (2016 р.); 
видатки на НДДКР (% ВВП) – 42 місце із 74 країн 

(2015 р.); 



 
РОЗДІЛ 2. ПОТЕНЦІАЛ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

 

 
38 

 
Рис. 2.2. Динаміка обсягів промислової  продукції в Україні  

Складено за: The World Bank. World Development Indicators. [online] Databank.worldbank.org  [Accessed  
 21 Nov. 2017]. 
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Рис. 2.3. Додана промисловістю вартість у розрахунку на душу населення  

з урахуванням ПКС по окремих країнах світу  

Складено за: The World Bank. World Development Indicators. [online] Databank.worldbank.org [Accessed  
 21 Nov. 2017]. 
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Рис. 2.4. Окремі індикатори, що характеризують готовність до смарт-трансформацій  

промисловості України 
Розраховано за: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. The Global Inno-

vation Index 2017: Innovation Feeding the World; Center for International Development at Har-
vard University. Atlas of economic complexity. Country Complexity Rankings (ECI). 2016.; The 
World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2017-2018; PwC, The World Bank 
Group. Paying Taxes 2017. 
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урядові видатки на освіту (% ВВП) – 22 місце із  
127 країн (2015 р.).  

У сфері  інституційного середовища: 
якість інститутів – 118 місце із 137 країн (2016 р.); 
легкість доступу до кредитів – 103 місце із 137 країн 

(2016 г.); 
легкість сплати податків (2015 р.) – 84 місце із  

189 країн.  
Загальний висновок, який можна зробити з наведе-

них даних, полягає, по-перше, в тому, що головними пере-
шкодами на шляху "розумного" розвитку бізнесу в Україні, 
частиною якого є національна промисловість, виступають 
дуже низький загальний рівень розвитку вітчизняної еко-
номіки, що визначає наявні обсяги фінансово-економічних 
ресурсів для здійснення смарт-трансформацій, а також у 
цілому не найкраще інституційне середовище, обумовлене 
невисокою якістю базових інститутів і середньою якістю 
тих, що впливають на фінансові можливості розвитку ви-
робництва (доступ до кредитів і легкість сплати податків).  

По-друге, незважаючи на процеси деіндустріалізації 
останніх десятиліть, промисловість, принаймні частково, 
зберігає свій потенціал, що проявляється у відносно хоро-
шому індексі складності виробництва.  

По-третє, успішно розвивати вітчизняну індустрію за 
принципами "смарт" буде дуже непросто, оскільки індекси 
інноваційності та мережевої готовності є невисокими. Слід 
відзначити, що Україна має хороші позиції у світі у сфері 
освіти, але ці здобутки не трансформуються у сферу 
НДДКР, оскільки обсяги останніх є неприпустимо низь-
кими. Це свідчить про те, що технічний рівень виробництва 
ґрунтується не на нових вітчизняних науково-технічних до-
сягненнях, а на використанні розробок минулих років  
і частково – на трансферті зарубіжних технологій, най-
кращі з яких, як правило, не передають29. 

                                            
29 За критерієм наявності новітніх технологій Україна посідає 

тільки 107 місце із 137 країн, і тренд свідчить про погіршення ситу-
ації останнім часом [170].   
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Таким чином, доцільно здійснити комплекс заходів у 
сферах інститутів, технологій та економіки, що сприяти-
муть прискореному розвитку смарт-промисловості. 

Інституційні заходи спрямовані на культивування 
спеціальних інститутів сприяння "розумним" трансформа-
ціям індустрії. 

Перш за все органи влади держави мають продемон-
струвати власну зацікавленість в інноваційному шляху її 
розвитку, а не в пошуку ренти та зміцнення влади на базі 
набутих економічних переваг. Для цього, як уже неоднора-
зово наголошувалося [198], потрібна цілеспрямована, по- 
слідовна і "довга" національна промислова політика, що 
спиратиметься як на розвиток національного науково-тех-
нічного потенціалу, так і на використання "вікон можливо-
стей" щодо імітації та локалізації технологічного досвіду 
більш розвинених країн, які відкриваються тепер у зв'язку 
з відносно низькими вхідними бар'єрами на стадії станов-
лення смарт-виробництва.  

Запорукою успіху такої політики має бути державно-
приватне партнерство, оскільки самостійно ні уряд, ні про-
мисловці з підприємцями не в змозі вирішити накопичені 
проблеми національної промисловості. Зокрема, уряд має 
залучати бізнес до розробки стратегій розвитку та реаліза-
ції пріоритетних для суспільства проектів (наприклад, ство-
рення галузевих дорожніх карт "цифрової" трансформації, 
розбудови індустріальних парків, галузевих центрів техно-
логій та ін. [255,  c. 40-42]), зацікавлюючи його можли- 
востями впливу на державну політику, організаційною під-
тримкою, полегшенням доступу до фінансування тощо. Пе-
вний досвід такої співпраці уже існує, наприклад, при роз-
робці проекту "Цифрова адженда України – 2020" [228], де 
розглянуто у тому числі й питання "Індустрії 4.0". Аналогічні 
проекти можуть бути розроблені і спеціально для промисло-
вості. Їх завданням має стати формування галузевих і ре- 
гіональних екосистем взаємопов'язаних підприємств та на-
укових установ, створених на основі таких принципів 
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смарт-промисловості, як "розумна" автоматизація, безде-
фектність, гнучке виробництво, ланцюжки і мережі співро-
бітництва, близькість до клієнта, створення вартості з ви-
користанням великих даних, розвиток ключових техноло-
гій, таких як 3D-друк, робототехніка та ін. [151]. 

Для успішного переходу до смарт-промисловості 
принципове значення має також сприятливе інституційне 
середовище у сфері доступу до кредитів і легкість сплати 
податків. При цьому важливо враховувати те, що фінан-
сово-кредитні та податково-бюджетні інструменти не є 
нейтральними по відношенню до об’єкта їх застосування, а 
змінюються в діалектичній єдності з розвитком промисло-
вості.  

З одного боку, оподаткування і банкінг визначаються 
новими технологіями. Податки та банківська справа ради-
кально змінилися, коли з'явилися виробничі потужності з 
масового виготовлення обладнання для радіо, телефона, те-
леграфу, телекса, а потім телебачення та інтернету. Напри-
клад, система SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications) не могла б виникнути у 
ХІХ ст. за визначенням, оскільки тоді телекомунікацій вза-
галі не існувало, як не могла б виникнути і сучасна подат-
кова система BEPS (англ. Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting), оскільки тоді про проблеми оподаткування 
при транскордонних постачання цифрових товарів і послуг 
ніхто не міг би і здогадатись. 

З іншого боку, авангардний банкінг та фінансові тех-
нології самі є каталізаторами технологічних революцій. На-
приклад, передумовою першої промислової революції став 
розвиток ринку капіталу, який дозволив знизити ризики  
ліквідності й уможливив великомасштабні довгострокові 
інвестиції [203, с. 76]. Так і тепер сучасні фінансові техно-
логії (так званий фінтех, англ. fintech) надають додаткових 
можливостей розвитку смарт-підприємств шляхом опера-
тивного кредитування за принципами "розпізнавання об-
разів" позичальників, а блокчейн-податки можуть карди- 



 
РОЗДІЛ 2. ПОТЕНЦІАЛ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

 

 
44 

нально змінити фінансову звітність і податкові витрати 
суб’єктів господарювання. Однак для того, щоб належним 
чином використати потенціал цих нових можливостей  
і створити сприятливе для смарт-підприємств інституційне 
середовище в цій сфері, необхідно зосередити спільні зу-
силля урядовців та підприємців на синхронізації фінансо-
вих і технологічних інновацій30. 

Не менш важливим напрямом державно-приватного 
партнерства має стати вдосконалення нормативно-право-
вої бази господарської діяльності в умовах нової промисло-
вої революції. Розвитку смарт-промисловості та цифрової 
економіки заважає відсутність базових визначень і регуля-
торних норм щодо робототехніки, безпілотних транспорт-
них засобів, великих даних, блокчейн-технологій тощо. У 
зв’язку з підвищеною наукоємністю виробництва потребує 
подальшого розвитку система захисту прав інтелектуальної 
власності шляхом державної підтримки патентування [255, 
с. 46], організації діяльності Вищого суду з питань інтелек-
туальної власності [204] тощо. У більш загальному плані ви-
рішення завдань, пов'язаних із розвитком смарт-промисло-
вості у сферах, де технологія контактує з державним регу-
люванням, потребує виконання міждисциплінарних до- 
сліджень і налагодження співпраці між інженерами та 
юридичними експертами, спрямованої на оперативне ви-
рішення проблем, починаючи з ранніх етапів процесу 
НДДКР [29, c. 58]. 

Технологічні заходи мають бути спрямовані передусім 
на формування  комплексної широкосмугової інфраструк-
тури для промисловості: комплексні надійні та високоякісні 
комунікаційні мережі є ключовою вимогою для розвитку 
Індустрії 4.0 [29, c. 45]. Тому так важливо прискореними 
темпами розвивати інфраструктуру широкосмугового ін- 
тернету як в Україні, так і трансграничного – між держа- 
                                            

30 Докладніше податково-бюджетні та фінансово-кредитні ме-
ханізми розвитку смарт-промисловості розглянуто в підрозділах 3.1, 
3.2.   
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вою та її європейськими й іншими країнами-партнерами. 
Для цього, у свою чергу, доцільно розробити національний 
план розвитку широкосмугового доступу та будівництва те-
лекомунікаційних інфраструктур: фіксованої (магістраль-
них, дистриб'юторських і локальних мереж, точок обміну 
трафіком та ін.), мобільної (3G, 4G, радіо і супутникових  
технологій, wi-fi та ін.), радіо-інфраструктури LoRa (англ. 
long range frequency) для проектів інтернету речей (сенсо-
рів, датчиків та ін.), узгодження зусиль держави і приват-
них провайдерів у цій сфері. 

Одночасно потрібно буде розробити відповідні націо-
нальні стандарти (сумісності, обміну даними, сервісно-орі-
єнтованої архітектури тощо) та/або адаптувати міжнародні 
відкриті стандарти у сфері кіберфізичних систем (напри-
клад, IEC 62541, що є стандартом для уніфікованої архі- 
тектури OPC31). При цьому важливо зосередитися на вста-
новленні механізмів співпраці та обмінюваної інформації 
на основі еталонної архітектури (англ. reference architec-
ture) – готових рішень для інфраструктури, які використо-
вують перевірені конфігурації середовища, системи збері-
гання, мережі та віртуалізації [38]. Такі технології є інтегро-
ваними і стандартизованими, що дозволяє підвищити їх 
продуктивність і надійність, а також прискорити процеси 
впровадження. Оскільки мережа цінностей в Індустрії 4.0 
об’єднує найрізноманітніші підприємства з відмінними біз-
нес-моделями, роль еталонної архітектури полягає у подо-
ланні цих розбіжностей. Це, у свою чергу, потребує від  
партнерів узгодження основних структурних принципів, 
інтерфейсів і даних [29, c. 39].  

Вирішальне значення для успіху інтелектуальних ви-
робничих систем мають захист і безпека розумних приладів 

                                            
31 OPC (англ. Object Linking and Embedding for Process Control) 

є галузевим консорціумом, який створює та підтримує стандарти для 
відкритого зв'язку пристроїв і систем промислової автоматизації, та-
ких як промислові системи управління та контролю процесів у ці-
лому. 
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й обладнання, обчислювальних пристроїв та комп'ютерних 
мереж. З урахуванням зростання масштабів кіберзлочин-
ності у світі [125], а також великих загроз від порушень ін-
дустріальних технологій (в атомній енергетиці, хімічній 
промисловості та ін.) принципово важливо гарантувати, що 
кіберфізичні системи не становитимуть загрози ні для лю-
дей, ні для навколишнього середовища. Виробничі потуж-
ності, їх продукти, дані та інформація, які вони містять, 
мають бути надійно захищені від неправильного викорис-
тання та несанкціонованого доступу. Це потребує, напри-
клад, розгортання у промисловості інтегрованих архітектур 
захисту та безпеки, унікальних ідентифікаторів, а також  
відповідної професійної підготовки персоналу [29, с. 6]. 
Відповідно до вже прийнятих рішень на державному рівні 
в Україні буде створено організаційно-технічну модель На-
ціональної системи кібернетичної безпеки, що охоплюва-
тиме всю економіку, а також галузеві центри управління 
безпекою (англ. Security Operation Centers) та галузеві  
центри реагування на кіберзагрози (англ. Computer 
Emergency Response Team) [228, с. 83]. 

Соціально-економічні заходи стосуються насамперед 
проблем прискореного розвитку сфери НДДКР. Справа в 
тому, що інтелектуальні виробничі системи, продукти та 
виробничі системи стають дедалі складнішими і наукоєм-
ними. Разом з тим Україна поки що не готова підтримувати 
їх на належному науково-технічному рівні. Загальні ви-
трати на НДДКР в Україні за період 2005-2015 рр. склали 
тільки 0,62% ВВП при середньосвітовому рівні 2,23%, тобто 
в 3,6 рази менше. Оскільки ВВП України (за ПКС) також 
приблизно у 2 рази відстає від середнього у світі, реальні 
видатки на НДДКР у державі менше за середньосвітові 
приблизно у 7 разів. Ці самі висновки стосуються витрат у 
розрахунку на 1 дослідника, оскільки їх чисельність у роз-
рахунку на 1 млн населення приблизно дорівнює середній 
у світі (Україна – 1,0 тис. осіб, світ – 1,3 тис. осіб) [169]. Зро-
зуміло, що при таких видатках на науку створювати  
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і підтримувати у широких масштабах інноваційні техноло-
гічні процеси та продукти нереально. У зв'язку з цим меха-
нізми бюджетного фінансування НДДКР потребують кар-
динальної модернізації з одночасним підвищенням резуль-
тативності науково-технічної діяльності.  

Неприпустиме відставання у сфері ресурсного забез-
печення "розумного" майбутнього і розвитку смарт-про- 
мисловості стосується не тільки Української держави і пуб-
лічних видатків на НДДКР. У їх структурі частка фінансу-
вання приватних підприємств складає приблизно 30%, тоді 
як у світових промислових лідерів вона суттєво перевищує 
½ і становить: у Німеччині – 66%, США – 69, Китаї – 75, 
Японії – 75, Південній Кореї – 76% (2013 р.) [174]. Усе це 
свідчить про те, що бізнес в Україні через різні причини не 
зацікавлений тепер інвестувати в дослідження і розробки, 
а отже, за деякими виключеннями, не готовий до розвитку 
за принципами "смарт". Очевидно, що ці несприятливі те-
нденції необхідно подолати. Використовуючи важелі дер-
жавно-приватного партнерства, організаційні та фінансові 
можливості, уряду потрібно послідовно відновлювати "за-
водський" сектор науки. Особливу увагу при цьому слід 
приділити спеціальним науковим дослідженням, спрямова-
ним на формування Європейського дослідницького та інно-
ваційного простору, зокрема у сфері розробки відкритих й 
інтероперабельних цифрових рішень для запуску та роз- 
витку інноваційних екосистем у секторах промисловості, 
розробки та використання відкритих стандартів, платформ 
для нових продуктів і послуг [255, с. 81].  

Смарт-промисловість суттєво змінює профіль роботи  
і навичок у результаті прояву двох тенденцій. По-перше, 
традиційні виробничі процеси, що характеризуються дуже 
чітким розподілом праці, тепер вбудовуються в нові орга-
нізаційні структури й операційні системи, де вони будуть 
доповнені функціями прийняття і підтримки рішень, коор-
динації та контролю в режимі реального часу. По-друге, не-
обхідно буде організувати і координувати взаємодію між 
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віртуальними та реальними машинами, системами управ-
ління агрегатами і системами управління виробництвом 
[29, c. 55].  

Усе це неминуче закріпить і прискорить зміни з боку 
попиту на ринках праці, у той час як реакція з боку пропо-
зиції є традиційно набагато повільнішою. У результаті  
зростатимуть диспропорції на ринку праці, що може спри-
чинити збільшення майнової нерівності та  подальшого за-
гострення соціальної поляризації суспільства. Тому державі 
потрібно сконцентрувати зусилля на збільшенні допомоги 
працівникам під час структурних смарт-трансформацій у 
формі підтримки рівня доходів і можливостей професій-
ного навчання та перепідготовки.  

У зв'язку з вищезазначеним пріоритетними компо- 
нентами реформ мають стати створення національної сис-
теми "цифрової" та STEM-освіти, спеціальної підготовки 
кадрів для кіберфізичних виробництв і їх безперервного 
професійного розвитку, розробка нових підходів до набуття 
знань та навичок на робочих місцях, у  тому числі з вико-
ристанням методів цифрового навчання, створення та про-
сування "мереж провідної практики" у сфері перепідгото-
вки кадрів, трансферту нових знань і трудових навичок, 
організація системи отримання цільових кваліфікацій без-
робітних випускників у галузі ІСТ та інжинірингу, їх пря-
мих зв'язків із промисловими підприємствами (на кшталт 
The Academy Cube у Німеччині [29, с. 56]) тощо. 

 

2.3.2. Напрями розвитку смарт-промисловості в Україні:  
 галузевий аспект 

 
Смарт-промисловість являє собою новий – цифровий 

етап автоматизації виробництва та організації управління. 
Тому очевидно, що галузеві аспекти розвитку індустрії за 
принципами "смарт" залежать від наявного стану і потен-
ціалу подальшої автоматизації в цій сфері.  
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У доповіді "Майбутнє, що працює", опублікованій 
McKinsey Global Institute (MGI) (2017 р.), визначено, що, на-
приклад, у США можна повністю автоматизувати близько 
1% професій, а у 62% професій можна автоматизувати 
принаймні 30% операційної діяльності у [114, p. 6]. Схожі 
оцінки було одержано і для Німеччини [120, рр. 15-17].  

Для виявлення ступеня, в якому окремі сектори еко-
номіки можуть бути автоматизовані, у даних дослідженнях 
усі основні господарські операції людини були розподілені 
на сім категорій. Потім було визначено відносні пропорції 
цих операцій у кожному економічному секторі. Найбільш 
імовірними кандидатами, придатними для широкого вико-
ристання засобів автоматизації, вважаються ті сектори, у 
яких високу питому вагу у виробничій діяльності займають 
фізичні операції, що виконуються в добре структурованому 
та передбачуваному середовищі (тобто операції, які знач-
ною мірою регламентовані, наприклад, обробка даних, 
складання багатокомпонентних виробів тощо). 

Із використанням цієї методики було визначено сек-
тори економіки з більшими та меншими потенціалами ав-
томатизації. Зокрема, згідно з виконаними розрахунками 
найвищий потенціал автоматизації має сектор тимчасового 
розміщення й організації харчування людей. Види діяльно-
сті, які є менш регламентованими (наприклад, управління 
людьми та проведення експертиз), мають менший потен-
ціал автоматизації. А найнижчий, що зрозуміло, притаман-
ний освітньому сектору, оскільки зайнятий у ньому персо-
нал більшу частину свого робочого часу витрачає на творчі 
завдання або заходи, що потребують високих когнітивних 
можливостей (табл. 2.1). 

Як свідчать наведені в табл. 2.1 дані, промисловість 
(причому не тільки обробна, але і добувна) належить до тих 
видів економічної діяльності, які мають високий потенціал 
автоматизації та, відповідно, подальшого переходу до ши-
рокомасштабного використання кіберфізичних систем. Але 
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перш ніж розглянути його більш докладно, слід звернутися 
до аналізу основних інструментів автоматизації. 

Штучний інтелект. Основним інструментом сучасної 
автоматизації є засоби і технології штучного інтелекту 
(англ. Artificial intelligence, AI), які базуються на досягнен-
нях у таких сферах, як обробка мови людей та розпізна-
вання візуальних об'єктів.  

Фахівцями MGI проведено опитування більше 3 тис. 
топ-менеджерів компаній із різних секторів економіки 
США для того, щоб глибше зрозуміти ситуацію з адаптацією 
технологій використання штучного інтелекту. Опитування 
показало, що тільки невелика частка компаній у значних 
масштабах включили AI до ланцюжків створення вартості; 
більшість підприємств, які мали певну обізнаність щодо 
пов’язаних із штучним інтелектом технологій, усе ще пере-
бувають на експериментальних або пілотних етапах. Із  
більше 3 тис. респондентів лише 20% заявили, що вони за-
стосовують одну або декілька технологій, пов'язаних із ви-
користанням AI, у суттєвому масштабі або в основній час-
тині свого бізнесу, 10% повідомили, що використовують  
більше двох технологій, і лише 9% повідомили про вико- 
ристання машин, що самонавчаються [20, р. 13]. 

У табл. 2.2 наведено дані, одержані на основі даного 
опитування, щодо прогнозованої норми прибутку у 2025 р. 
в економічних секторах США для фірм, які активно впро-
ваджують технології AI в основний бізнес (мають відповідну 
довгострокову стратегію) або частково (зовсім) не планують 
використовувати ці технології. На основі даних табл. 2.2 
можна дійти висновку, що фірми, які займають про- 
активну позицію щодо впровадження засобів автоматиза-
ції на базі технологій штучного інтелекту, мають набагато 
вищі прогнозовані норми прибутку, ніж інші. Це свідчить 
про те, що AI може створювати значні конкурентні пере-
ваги, але лише для тих компаній, які цілком схильні до 
нього. Адже технологія є тільки інструментом, який сам по 
собі не гарантує підвищення конкурентоспроможності.  
 



 
2.3. Обґрунтування напрямів розвитку смарт-промисловості в Україні 

 

 

 
51 

Таблиця 2.1 
Технічний потенціал автоматизації за секторами економічної діяльності  

на основі існуючих технологій та за типами операційної діяльності, % 

Вид економічної  
діяльності 

Потенціал автоматизації за типом діяльності Потен-
ціал ав-
томати-
зації в 
цілому 

Частка сек-
тору  

в загальній  
зайнятості  
в Україні  
(2016 р.) 

фізична  
передбачу-
вана / непе-

редбачу-
вана32 

керу-
вання 

експер-
тиза 

взаємо-
дія збір даних 

обро-
бка  

даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 80-90 / 40-50 5-10 30-40 30-40 80-90 70-80 57 17,6 
Промисловість у цілому 70-90 / 30-40 5-20 10-30 10-30 70-80 60-70 56 15,3 
У тому числі: 

видобуток корисних копалин 70-80 / 30-40 10-20 20-30 20-30 70-80 60-70 51 2,3 
обробна промисловість 80-90/30-40 5-10 10-20 10-20 70-80 60-70 60 13,0 

Будівництво 80-90 / 30-40 10-20 10-20 20-30 70-80 70-80 47 4,0 
Оптова торгівля 70-80 / 30-40 5-10 20-30 10-20 70-80 60-70 44 21,6 Роздрібна торгівля 80-90 / 30-40 5-10 40-50 5-10 70-80 70-80 53 
Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур'єрська дія-
льність 60-70 / 30-40 30-40 30-40 30-40 70-80 80-90 60 6,1 
Тимчасове розміщення й органі-
зація харчування 90-100/5-10 20-30 30-40 40-50 70-80 80-90 73 1,7 
Інформація та телекомунікації 80-90 / 30-40 5-10 10-20 10-20 60-70 50-60 36 1,7 

                                            
32 Непередбачувана фізична діяльність здійснюється в навколишньому середовищі, яке є нестабіль-

ним і може змінюватися непередбачуваними шляхами (наприклад, у таких галузях, як лісове господарство 
та будівництво). 
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Закінчення табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фінансова та страхова діяль-
ність 80-90 / 10-20 5-10 10-20 10-20 40-50 70-80 43 1,4 
Операції з нерухомим майном 60-70 / 10-20 5-10 20-30 20-30 60-70 70-80 40 1,6 
Професійна, наукова та техні-
чна діяльність 70-80 / 20-30 5-10 10-20 10-20 40-50 40-50 35 2,6 
Діяльність у сфері адміністрати-
вного та допоміжного обслугову-
вання 80-90 /20-30 10-20 10-20 20-30 40-50 40-50 35 1,9 
Державне управління та обо-
рона; обов'язкове соціальне 
страхування 60-70/ 10-20 10-20 10-20 20-30 40-50 50-60 39 6,0 
Освіта 50-60/ 20-30 5-10 10-20 10-20 40-50 50-60 27 8,9 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 40-50/ 10-20 5-10 10-20 10-20 50-60 60-70 36 6,3 
Мистецтво, спорт, розваги та ві-
дпочинок 80-90 / 10-20 10-20 20-30 20-30 60-70 70-80 41 1,2 
Інші види економічної діяльно-
сті 70-80 / 30-40 5-10 20-30 10-20 60-70 60-70 49 2,1 

Складено за: McKinsey Global Institute. A future that works: automation, employment, and productivity. McKin-
sey & Company, January 2017, р. 7; McKinsey`s German Offices. Smartening up with Artificial 
Intelligence (AI) – What’s in it for Germany and its Industrial Sector? McKinsey & Company, Inc. 
2017, p. 16; World Economic Forum. Digital Transformation of Industries: Digital Enterprise. White 
Paper. In collaboration with Accenture. WEF, 2016; дані, розміщені на сайті Держкомстату Ук-
раїни:  http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Фірмам потрібно здійснити певні зміни, щоб успішно засто-
совувати AI, включаючи формування відповідної корпора-
тивної культури. 

У виробничому секторі ФРН приблизно 55% усіх видів 
діяльності, які тепер виконуються людьми, можуть бути ав-
томатизовані з використанням технологій AI. Виконання 
фізичних операцій або експлуатація механізмів у передба-
чуваному середовищі (наприклад, упакування виробів, зва-
рювання) становить ¼ загального часу роботи на виробни-
цтві. Потенціал автоматизації на основі AI для цього типу 
діяльності складає близько 90%. Усі інші види діяльності 
(крім управління, експертизи та взаємодії) мають потенціал 
автоматизації з використанням технологій AI значно ви-
щий 50%. За даними фахівців німецьких офісів MGI, вико-
ристання технологій AI на робочих місцях та у виробничих 
операціях, які підлягають автоматизації, може щорічно пі-
двищувати продуктивність праці на 0,8-1,4% [120, р. 15]. 

Інтернет речей. Подальша дифузія існуючих ІCТ-тех-
нологій може зменшити витрати на торгівлю і координацію 
та зміцнити глобальне фрагментарне виробництво. Відомі 
дані про те, що активне використання цифрових техноло-
гій дозволило фірмам деяких країн із низьким і середнім  
рівнями доходів отримати доступ до більш широких ринків 
шляхом зменшення витрат на пошук відповідних покупців 
і продавців по всьому світу [36]. Ці технології включають 
смартфони, відеоконференції та віртуальну реальність, а 
також комп'ютерний переклад. Новітні технології ІCТ у 
сфері ІоТ, такі як "великі дані" та хмарне обчислення, ок-
ремі з яких вже почали широко використовуватися, мо- 
жуть також суттєво посилити позиції підприємств у глоба-
льних ланцюжках поставок. 

MGI здійснено дослідження, метою якого було докла-
дно вивчити, як технології IoT можуть створювати вартість 
[108]. Ґрунтуючись на попередніх роботах, MGI (разом із 
компанією McKinsey's Telecommunications, Media and High  
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Таблиця 2.2 

Очікувана норма прибутку у 2025 р. для фірм, які освоюють штучний  
інтелект (AI) в операційній діяльності (активно, частково або уникають освоєння)  

за секторами/сферами економічної діяльності, % 

Сектор/сфера економічної діяльності Фірми, які акти-
вно освоюють AI 

Фірми, які част-
ково освоюють AI 

Фірми, які не 
освоюють AI 

Високотехнологічні галузі  промисловості та телекому-
нікації  7,0 -3,0 -5,0 
Автомобілебудування та інші складально-монтажні 
виробництва 8,0 -2,0 0 
Виробництво упакованих споживчих товарів 4,0 -2,0 0,5 
Електроенергетика та видобуток природних ресурсів 2,0 1,5 -6,0 
Виробництво будівельних матеріалів та будівництво 4,5 1,5 2,0 
Транспорт і логістика 5,5 3,0 -3,5 
Роздрібна торгівля 8,5 -2,0 -2,5 
Фінансові послуги 12,5 -3,5 -2,0 
Охорона здоров’я  17,0 -5,0 -1,0 
Освіта 9,0 -2,5 -4,5 
ЖКГ 2,5 1,5 -3,0 
Професійна діяльність 8,0 -2,5 0,5 
Подорожі та туризм 3,0 -4,0 -2,0 
У середньому 7,0 -1,5 -2,0 

Складено за: McKinsey Global Institute. Artificial intelligence: the next digital frontier? McKinsey & Company,  
 2017, р. 21. 



 
2.3. Обґрунтування напрямів розвитку смарт-промисловості в Україні 

 

 

 
55 

Technology Practice and McKinsey Business Technology Of-
fice) проаналізував понад 150 прикладів використання IoT 
у світовій економіці. Із застосуванням методів економіко-
математичного моделювання було оцінено вплив цих тех-
нологій на потенційні вигоди, які вони можуть надавати, 
включаючи підвищення продуктивності праці, економію 
часу та поліпшення використання активів, а також при- 
близну економічну цінність для зменшення захворювано-
сті, аварійності та смертності. При цьому важливо під- 
креслити, що одержані оцінки потенційної вартості не  
еквівалентні прибутку промисловості або ВВП, оскільки 
вони включають також вартість, отриману клієнтами та 
споживачами. 

Суттєвим внеском даного дослідження є демонстрація 
можливостей аналізу застосування інтернету речей у кон-
тексті категорій оточення (англ. settings) – фізичного сере-
довища, в якому ці системи розгортаються (наприклад,  
фабрики, виробничі майданчики, офіси, житлові будинки 
та ін.). Це новий аналітичний підхід, використання якого 
спрямоване на визначення взаємної сумісності між систе-
мами IoT. Як визначено фахівцями MGI, у цілому сумісність 
необхідна для створення до 40% потенційних вигід, які 
може генерувати інтернет речей у різних умовах. При тому, 
що забезпечення узгодженої взаємодії IoT-приладів – це 
дуже складне завдання, яке потребує координації на бага-
тьох рівнях (технологій, циклів капітальних інвестицій, ор-
ганізаційних змін тощо). 

Із позицій становлення смарт-промисловості в Україні 
найбільший інтерес становлять категорії оточення "фаб-
рики" та "виробничі майданчики".  

Категорію оточення "фабрики" (англ. factories) визна-
чено як спеціалізовані, стандартизовані виробничі середо-
вища. Вона включає засоби для дискретного або процес-
ного (технологічного) виробництва, а також центри обробки 
даних, ферми та лікарні. Дійсно, стандартизовані процеси 
в усіх цих категоріях надають можливість застосувати ті 
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самі типи поліпшень, що притаманні техніко-технологіч-
ному розвитку виробничих об'єктів. 

За оцінками MGI, використання IoT у спеціалізованих 
виробничих середовищах здатне згенерувати вигоди у гло-
бальній економіці на суму від 1,2 до 3,7 трлн дол. на рік у  
2025 р., що еквівалентно зниженню витрат на 5-12,5% 
[116, с. 69 ]. При цьому найбільший потенціал дає оптимі-
зація операцій (англ. operations optimization), яка дозволяє 
зробити різноманітні виробничі процеси більш ефектив-
ними за рахунок використання неупереджених датчиків (а 
не рішень, заснованих на суб'єктивних судженнях персо-
налу, які не позбавлені помилок) для регулювання продук-
тивності машин, а також "великих даних" від виробничого 
обладнання для точного налаштування робочих процесів.  

Після оптимізації операцій найкращим способом ви-
користання IoT у фабричних умовах є прогнозне обслугову-
вання обладнання (англ. predictive maintenance) та оптимі-
зація його запасів (англ. inventory optimization). Інтелектуа-
льна підтримка в цій сфері передбачає використання дат-
чиків для постійного моніторингу стану обладнання з ме-
тою уникнення поломок і визначення точного часу необ- 
хідного технічного обслуговування. IoT дозволяє також по-
ліпшити управління запасами шляхом автоматичного від-
новлення резерву запчастин на основі даних, записаних 
датчиками. 

Реалізація цього високого потенціалу підвищення 
ефективності виробничих процесів залежить від техноло- 
гічних особливостей окремих галузей промисловості (мож-
ливостей широкого використання IoT у спеціалізованих 
стандартизованих виробничих процесах і продуктах), а та-
кож від досягнутого в них інноваційного рівня (здатності 
впроваджувати нові технологічні процеси та продукти).  

Виконане в ІЕП НАН України  дослідження щодо ви-
значення перспектив окремих видів промислової діяльності 
в Україні показало, що інноваційний простір вітчизняної 
промисловості можуть істотно поліпшити такі види діяль- 
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ності, як виробництво основних фармацевтичних продук-
тів, машинобудування (особливо виробництво машин і об-
ладнання), а також металургійне виробництво [264, с. 14]. 
Це з одного боку, а з іншого – щодо потенціалу автоматиза-
ції, тобто визначення тих сфер діяльності, де машини явно 
перевершують людину (за критеріями здатності швидко  
реагувати на управлінські сигнали та застосовувати велику 
силу плавно і точно, безпомилково виконувати повторювані 
рутинні операції, зберігати інформацію ненадовго, а потім 
повністю стирати її, міркувати дедуктивно, включаючи об-
числювальну здатність, обробляти дуже складні операції та 
робити багато різних речей одночасно [65, c. 25]), то в Ук-
раїні до них належать такі види промислової діяльності, що 
історично дістали найбільшого розвитку на її території, як 
виробництво харчових продуктів, текстильне виробництво, 
виготовлення виробів із деревини, хімія та нафтохімія [264, 
с. 12].  

Поєднуючи ці обидва критерії, можна дійти висновку, 
що певні перспективи інноваційного розвитку промислово-
сті в Україні на базі IoT мають такі види діяльності як, ви-
робництво основних фармацевтичних продуктів, харчова 
промисловість, машинобудування, хімія та нафтохімія, ме-
талургія, текстильне виробництво, виготовлення виробів із 
деревини. При цьому, по-перше, доцільно підкреслити, що 
кращі перспективи цих окремих галузей відкриваються, 
коли вони діють у комплексах, що поєднують на одній те-
риторії конгруентні види діяльності (див. п. 2.3.3); по-друге, 
враховуючи труднощі масштабного переходу на нові циф-
рові принципи роботи, в їх освоюванні та впровадженні у 
виробництво доцільно більшою мірою орієнтуватися на  
менші за масштабами, але більш просунуті стартапи, яким, 
як показує досвід деяких країн [26], простіше локалізувати 
провідні технології та займатися інноваціями. Перші кроки 
в цьому відношенні в Україні вже зроблено (вставка 2.1).  

Категорія оточення "Виробничі майданчики" (англ. 
worksites) визначена MGI як спеціальні виробничі середо- 
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вища, до яких належать розвідка та видобуток нафти і газу, 
гірнича промисловість та будівництво. Робота на цих май-
данчиках виконується назовні, часто в мінливому, не- 
передбачуваному та небезпечному середовищі. При цьому 
кожен із них створює унікальні проблеми в управлінні до-
рогими машинами, організації постачань та праці. Більш 
того, умови діяльності окремих майданчиків і проектів за-
звичай не співпадають, що ускладнює спроби систематиза-
ції та оптимізації операцій. 

Вставка 2.1 
 

Виробництво компонентів IoT українськими  
товаровиробниками 

 
Як приклад можна навести історію київського заводу Bitrek, 

який виводить на ринок Європи українську електроніку для IoT.  
Більше 100 тис. його датчиків уже працюють у різних машинах. З 
2010 р. підприємство почало виробляти обладнання для GPS-трекінгу 
та моніторингу. Згодом компанія обзавелася цілою лінійкою "розум-
них" систем на основі датчиків. 

З продукцією Bitrek добре знайомі аграрії, яким компанія допо-
магає убезпечити бізнес від втрат зерна. Як відомо, через такі дії, як, 
наприклад, вивантаження вмісту бункерів комбайнів у "ліві" зерно-
вози або розкрадання зерна у процесі його доставки з поля до схо-
вища, втрати врожаю у великих господарствах можуть досягати 20%. 
А система київських трекерів і датчиків, встановлена на комбайни та 
зерновози, допомагає наблизити цю цифру до нуля. Похибка визна-
чення маси зерна в бункері комбайна не перевищує 1%. Використане 
паливо теж потрапляє під жорсткий моніторинг. Більш того, рішення 
київських інженерів уже унеможливлюють вивантаження бункера 
комбайна в незареєстрований у системі автомобіль-зерновоз або при-
чіп. Маршрут самого зерновозу з фіксацією всіх його зупинок теж від-
слідковується. Є в арсеналі підприємства і система контролю причіп-
них пристроїв. 

Новий напрям діяльності для Bitrek – сигналізація для автомобі-
лів, на якій спеціалізується стартап I-See. I-See, який працює на дат-
чиках Bitrek, через інтернет-додаток розповідає власнику автомобіля 
все те, що з ним відбувається. Навіть якщо авто викрали, стартап на-
магається допомогти знайти транспортний засіб. У програми є спец-
режим "погоня", коли маячок відправляє до 5 GPS-позицій на хвилину. 

Компанія уже отримала європейські сертифікати на основну лі-
нійку обладнання і відкрила представництво в ЄС [223]. 
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Технології IoT вирішують багато питань, які сьогодні 
знижують продуктивність виробничих майданчиків, адже 
їх успіхи часто залежать від ефективності використання 
дорогого та складного обладнання, наприклад, установок 
для буріння нафти з офшорних платформ або гігантських 
вантажівок для транспортування руди з кар’єрів. Простої  
у зв'язку з ремонтом, поломкою чи обслуговуванням приз-
водять до того, що часто такими машинами не використо-
вується 40% часу або навіть більше. Крім того, слід урахо-
вувати, що робочі операції в рамках worksites  зазвичай 
включають складні ланцюги постачань, які в гірничодо- 
бувних, нафтових і газових мережах часто поширюються 
на віддалені місця з важкими природними умовами. 

У доповіді MGI зроблено прогноз, що реалізація ІоТ на 
виробничих майданчиках тільки у США може принести 
економічний ефект у розмірі 160 млрд дол. на рік до 2025 р. 
Ця вигода складеться з економії операційних витрат, під-
вищення продуктивності праці, збільшення навантаження 
на устаткування та нових можливостей отримання доходів. 
Найбільш значний вплив може буде досягнуто за рахунок 
поліпшення операційної ефективності (рис. 2.5). 

Другим за величиною потенційним впливом (до  
360 млрд дол. на рік) може стати поліпшення технічного об-
слуговування обладнання та його прогнозування, що ско-
рочує планові витрати на обслуговування (на 5-10%), змен-
шує поломки, збільшує продуктивність безвідмовної роботи 
і термін експлуатації машин. Крім того, на виробничих 
майданчиках технології IoT також можуть допомогти у ви-
рішенні проблем здоров’я та забезпечення безпеки для пра-
цівників. 

Нафтогазовий сектор уже став досвідченим користу-
вачем технології IoT. На сьогоднішній день на нових ви- 
робничих майданчиках цієї галузі діє 30 тис. датчиків і про-
грамних пакетів із диспетчерського управління та збору да-
них (англ. Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) 
для управління потоками даних й обладнанням. Офшорні 
бурові установки часто є ще більш розвиненими, з великою 
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Рис. 2.5. Використання можливостей IIoT  
у добувній промисловості 

Складено за: McKinsey Global Institute. The internet of things: map-
ping the value beyond the hype. McKinsey&Company, 
2015, рp. 74-81. 
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кількістю інструментів і провідної робототехніки на борту 
та підключенням у режимі реального часу до командних 
центрів, які можуть розташовуватися на протилежній по-
ловині земної кулі. Великі гірничодобувні компанії також 
вкладають значні кошти в системи, засновані на IoT, такі 
як самозахист масивних вантажівок при транспортуванні 
руди [116, c. 74]. 

З урахуванням тієї великої ролі, яку добувна промис-
ловість України має для її економіки (за даними Держком-
стату за десять місяців 2017 р. обсяг реалізованої продукції 
добувної промисловості склав 15% всієї реалізації у про- 
мисловості, у тому числі металеві руди – 6,2%, сира нафта 
та природний газ – 5,1, кам'яне та буре вугілля – 2,5%), ви-
користання технологій IoT у цій сфері виробничої діяльно-
сті також має хороші перспективи.  

Однак у зв'язку з цим важливо підкреслити, що в Ук-
раїні  ці перспективи більшою мірою стосуються свердло-
винних технологій отримання корисних копалин (нафти і 
газу) та розробки родовищ відкритим способом (металевих 
руд). Щодо шахтного способу видобутку вугілля, то в цій 
сфері, через різні причини, ситуація є не такою сприятли-
вою (вставка 2.2).  
 
 

2.3.3. Напрями розвитку смарт-промисловості в Україні:  
 просторовий аспект   

 
Промислова конкурентоспроможність в умовах циф-

рової економіки залежить від того, наскільки швидко й 
ефективно смарт-індустрія може розповсюджувати по те- 
риторії країни нові технології та використовувати нові біз-
нес-моделі для розробки інноваційних продуктів, послуг  
і високопродуктивних виробничих процесів. Регіони Укра-
їни через свої управлінські структури, фінансові ресурси  
і місцеві цифрові екосистеми можуть відіграти ключову 
роль у підтримці процесів модернізації національної про- 
мисловості найближчими роками. 
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Вставка 2.2 
 

Перспективи інтернету речей у вугільній промисловості України 
 
Добувні галузі доцільно розподілити на дві категорії: ті, що вико- 

ристовують свердловинні технології отримання корисної копалини (газ, 
нафта), та екскаваційні (вугілля, руда), які, у свою чергу, доречно розді-
лити на розробки родовищ відкритим (кар'єри, розрізи) і підземним 
(шахти) способами. 

Упровадження інтернету речей є більш проблематичним в екскава-
ційному сегменті. Фахівці McKinsey & Co. в огляді "The IoT Mapping the 
value beyond the hype" [116] відзначають досягнення у сфері збагачення 
вугілля, діагностики та підтримки безаварійного стану технологічного об-
ладнання тощо. У цьому ряду був би також корисним приклад із практики 
німецьких вугільних шахт, якого немає в огляді. 

У 2004 р. стругова установка типу GH 42 фірми ДБТ (Люнен) ство-
рила ефект інноваційного прориву в німецькій вугледобувній промисло-
вості [251, с. 33]. Загальна енергоозброєність забою 3,6 МВт (4900 кінсь-
ких сил) уможливила навантаження на лаву більше 10 тис. т товарного 
вугілля на добу (майже 20 тис. т у перерахунку на рядове вугілля). Що 
принципово важливо, експлуатація забою здійснювалася без присутності 
людини. Повна інтеграція стругової установки в єдину комп'ютерно-авто-
матизовану схему управління шахтою підняла вуглевидобуток на кос- 
мічно високий технологічний рівень. Управління роботою очисної та  
транспортної техніки, підйомних, вентиляторних та інших установок 
здійснювалося дистанційно за допомогою комп'ютерних контролерів.  
Фірми-виробники обладнання за допомогою датчиків, що передають ін-
формацію прямо у відповідні офіси, здійснювали безперервний контроль 
режимів навантажень, температури охолоджуючих рідин, показників  
вібрації та інших параметрів машин і механізмів, щоб завчасно здійсню-
вати заміну деталей та елементів, ремонт й обслуговування, підтримувати 
безаварійність роботи комплексу. 

Розробка була удостоєна премії керівництва технічного сектора 
"Дойче Штайнколе АГ" (DSК) як проект, який "робить настільки успішною 
в усьому світі високотехнологічну продукцію з Німеччини" [209]. 

Проте навіть суцільна механізація, автоматизація та комп'ютериза-
ція виробничих процесів вугільного підприємства виявилася нездатною 
змінити економічну ситуацію на краще. І в 2018 р. багатовікову історію 
видобутку кам'яного вугілля в Німеччині буде завершено. 

У даний час, коли банкрутство спіткало всі найбільші вугледобувні 
компанії США, включаючи найбільшу у світі приватну вугільну компанію 
Peabody Energy, прагнення до переходу на використання інтернету речей 
породжує дилему, що стосується цілей докладання зусиль: технологічні 
цілі з економічними обмеженнями або економічні цілі з технологічними 
обмеженнями. 

В Україні протягом 2006-2012 рр. досить велика кількість шахт була 
оснащена уніфікованими телекомунікаційними системами диспетчерсь-
кого контролю та автоматизованого керування гірничими машинами  
і технологічними комплексами (УТАС), виготовленими українським під- 
приємством за британською ліцензією. Основні модулі УТАС призначені 
для забезпечення безпечної експлуатації шахти (контроль метану, кон- 
троль і попередження пожежних ситуацій), а також для контролю справ-
ності основного технологічного обладнання, автоматизації режимів ро- 
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Закінчення вставки 2.2 
 

боти стаціонарних установок (вентиляторів головного провітрювання, ко-
тельних, калориферних, підйомних і водовідливних установок), конвеєр-
них ліній, добувних і прохідницьких комбайнів. 

Однак ані зазначені заходи, ані попереднє масове переоснащення 
вітчизняних шахт інноваційними зразками видобувної, прохідницької та 
транспортної техніки не привели до поліпшення виробничої та економіч-
ної ситуації. Навпаки, економічне становище підприємств істотно погір-
шилося.  

Як причини можна назвати високу вартість обладнання й апара-
тури, відсутність цілісної технічної політики управління підприємствами, 
загальну низьку культуру виробництва і невиправданість капітальних 
вкладень в інноваційні системи контролю та управління. 

Слід зауважити, що у 2012 р. заробітна плата шахтарів української 
компанії "Метінвест", які працювали на шахтах у м. Краснодоні, була  
у 12 разів нижче в доларовому еквіваленті, ніж у шахтарів тієї ж компанії 
на шахтах у Західній Вірджинії. Тому економічна доцільність установки 
систем УТАС в Україні при таких високих інвестиційних витратах була 
виправдана тільки гіпотетичним зниженням ризиків аварійних ситуацій, 
подібних катастрофі на шахті ім. О.Ф. Засядька. Останнім часом, коли на-
віть на кращих українських шахтах немає коштів не тільки на придбання 
основного обладнання, але навіть на забезпечення персоналу достатньою 
кількістю елементарних саморятівників, тема розвитку інтернету речей на 
підземних родовищах вугілля не має під собою реального підґрунтя. 

Загальносвітові тенденції розвитку вуглевидобутку шахтним спосо-
бом дозволяють поширити цей висновок і на добувну промисловість інших 
країн, у тому числі Австралії, США і Китаю. 

Інша справа – ситуація енергетичного використання глибоких шахт. 
У даний час відбувається перетворення останньої німецької вугільної 
шахти Проспер-Ханіель на гідроакумулюючу електростанцію, енергетичне 
сховище, що служить забезпеченню стабільності енергопостачання у вели-
кому промисловому районі. Перепуск у заданий час водних потоків через 
турбіни на нижчі горизонти шахти забезпечує вироблення електроенергії 
потужністю до 200 МВт, а на другу операцію циклу – підйом води – відво-
диться період профіциту енергетичних ресурсів, для чого служить шахт-
ний водовідлив на електричних насосах. 

Складність енергетичної системи визначає велику кількість різно- 
рідних споживачів і наявність різних електрогенеруючих джерел. Надій-
ність й ефективність роботи комплексу, що включає гідроакумулюючу  
станцію, неможливі без застосування інтернету речей. Саме він дозволяє 
трансформувати систему в так звану віртуальну електростанцію. Віртуа-
льні електростанції – це інновації, що виникли на принципі "розумних ме-
реж" (англ. smart-grid), які об'єднують в енергетичну систему постачальни-
ків і споживачів електроенергії. Віртуальність таких електростанцій поля-
гає в тому, що на дефіцит електроенергії в системі вони реагують не  
стільки збільшенням генерації ресурсів, скільки зменшенням їх спожи-
вання. Тому на базі шахт можуть бути створені як реальні (гідроакумулю-
ючі), так і віртуальні електростанції. Цьому сприяє висока енергоємність 
тих же систем шахтного водовідливу, режими користування якими можна 
оптимізувати. 
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Розвиток регіональних високотехнологічних промис-
лових кластерів, здатних активізувати інноваційну діяль-
ність, є відомим у світі засобом просування регіонів країни 
до формування інноваційно розвинутих територіальних 
комплексів. Механізми кластерної політики для підви-
щення інноваційного потенціалу промисловості активно 
використовуються багатьма розвиненими країнами світу. 
Так, кластерна політика виступає важливою складовою на-
ціональних стратегій розвитку Німеччини, скандинавських 
країн, які є лідерами інноваційного розвитку у Європі, у 
тому числі у формуванні Індустрії 4.0. Постійно зростаюча 
кількість кластерних об’єднань у країнах світу підтверджує 
їх ефективність [54; 187]. 

Виконуючи Угоду про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом, у якій передбачено, що "сторони роз-
вивають та зміцнюють співробітництво з питань політики 
у сфері промисловості та підприємництва і таким чином 
поліпшують умови для підприємницької діяльності для всіх 
суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та 
середніх підприємств" і таке співробітництво "... має ґрун-
туватися на політиці ЄС щодо розвитку малого й середнього 
підприємництва і промисловості з урахуванням визнаних 
на міжнародному рівні принципів та практики в цих сфе-
рах" (ст. 378 Угоди) [252], слід проаналізувати та застосу-
вати досвід країн ЄС щодо розробки регіональних стратегій 
смарт-спеціалізації (англ. smart specialisation).  

Розробка національних і регіональних стратегій 
смарт-спеціалізації за останні п'ять років посідає ключове 
місце в політиках інноваційного розвитку, регіонального 
розвитку і згуртування ЄС [52]. Стратегія смарт-спеціаліза-
ції будується на ретельному аналізі регіональних активів  
і базових технологій, що використовуються в країні або ре-
гіоні. Ця стратегія має бути заснована на реальному парт-
нерстві між місцевими владами, промисловцями та підпри-
ємцями з інших економічних секторів, громадськими орга-
нізаціями та науковими установами.  
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Європейська Комісія, яка розглядає розробку та реа-
лізацію регіонами і країнами-членами ЄС стратегій смарт-
спеціалізації як важливий інструмент модернізації євро-
пейської промисловості та економіки ЄС у цілому, ще в 
2011 р. створила віртуальну Платформу для підтримки  
розробки стратегії смарт-спеціалізації (S3Platform) [150]. Ця 
платформа покликана допомагати регіонам і державам, які 
зареєстровані на ній, у розробці, реалізації та оцінці регіо-
нальних стратегій розумної спеціалізації. Країни-сусіди ЄС 
(Україна у тому числі) та їх регіони мають можливість при-
єднатися до Європейської платформи для підтримки роз-
робки стратегії "розумної" спеціалізації. 

Аналіз принципів і складових елементів стратегії 
смарт-спеціалізації регіонів, що розробляється в європейсь-
ких регіонах, свідчить, що ці стратегії тісно переплітаються 
з політикою кластеризації регіонального розвитку, яка реа-
лізується ЄС і країнами-членами протягом уже третього де-
сятиліття. Через притаманну територіально-виробничим 
системам мережевого типу здатність підтримувати спів-
працю між різними суб'єктами інноваційної діяльності в 
регіоні кластери є потужними інструментами для зміц-
нення конкурентоспроможності промисловості, активізації 
інновацій та регіонального зростання, у тому числі шляхом 
формування засад для розвитку смарт-індустрії. У спе- 
ціальному керівництві з розробки регіональних стратегій 
смарт-спеціалізації, підготовленому експертами Європей-
ської Комісії, прямо вказано на те, що така стратегія буде 
більш ефективною, якщо спиратиметься на існуючі клас-
тери або такі, що тільки формуються.  

Промислові кластери, які історично сформувались в 
Україні на регіональному рівні, наведено на рис. 2.6.  

З урахуванням специфіки видів економічної діяльно-
сті, які за своїми техніко-технологічними характеристи-
ками краще пристосовані до нового етапу автоматизації 
виробництва й організації управління, із цих кластерів най-
вищий потенціал розвитку смарт-індустрії мають такі: 
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Рис. 2.6. Промислові кластери в областях України 

Складено за результатами розрахунків [219] на основі даних European Cluster Observatory. 
Примітка: вертикальна стрічка показує розмір трьох топ-кластерів у кожному регіоні на основі сту-
пеня "спеціалізації" (вказує важливість специфічних кластерів у даному регіоні по відношенню до 
цього кластера в Україні загалом згідно з методологією European Cluster Observatory). 
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машинобудівної та авіакосмічної галузей (Харківська, 
Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Закарпат-
ська, Донецька області); 

харчової промисловості (Черкаська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Київська області); 

біотехнологічної галузі (Київська і Харківська області); 
хімічної та нафтохімічної галузей (Сумська, Одеська, 

Полтавська, Луганська області);  
телекомунікаційної та ІТ-галузей (м. Київ, м. Львів, За-

карпаття). 
Отже, це кластери підприємств та організацій у тих 

регіонах і галузях, які мають найбільші частки інноваційно 
активних підприємств та є лідерами у країні за освоєнням 
виробництва інноваційної продукції та готовністю до впро-
вадження дигіталізованих технологічних процесів. Це пояс-
нюється, насамперед, відносно високим науковим потенці-
алом даних регіонів і галузей, наявністю кваліфікованих 
кадрів, вищим порівняно з іншими видами діяльності рів-
нем витрат на інноваційну діяльність, а також історично 
сформованою промисловою спеціалізацією окремих тери-
торій (табл. 2.3). 

Спираючись на аналіз наведених даних, можна очіку-
вати, що масштабне впровадження нових технологій і ви-
робництво провідних виробничих товарів за принципами 
"смарт" можуть розпочатись у регіонах (не обов'язково про-
мислово розвинутих), які перебувають на вищих щаблях  
технологічної ієрархії, а потім, у міру освоєння, поширюва-
тимуться по інших регіонах. 

Найбільший вплив на майбутній технологічний розви-
ток областей, які зараз мають низький і середній рівні на- 
уково-технічного потенціалу та переважно низький техно-
логічний рівень виробництва, скоріш за все, матимуть такі 
технології, які змінюватимуть на краще виробництво тра-
диційних товарів. Роблячи регіони відносно більш ефекти-
вними у виробництві таких товарів, вони можуть також по-
зитивно вплинути на їх порівняльні переваги, а отже,  
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Таблиця 2.3 

Структура промислового виробництва за рівнем  
технологічного розвитку по областях України  

і м. Києву (2015 р.), % 

Область 
Рівень технологій 

високий середньо- 
високий 

середньо- 
низький низький 

Промислово розвинуті області 
Дніпропетровська 0,0 8,8 65,2 26,0 
Донецька 0,2 5,8 76,3 17,7 
Запорізька 1,1 17,1 49,4 32,4 
Полтавська 0,3 8,9 42,1 48,7 
Харківська 3,5 13,8 29,8 52,9 
Київська 1,7 8,4 19,3 70,6 
Луганська 2,5 13,2 43,1 41,2 
У середньому по групі 1,3 10,9 46,5 41,4 

Області середнього промислового розвитку 
Львівська 2,1 8,6 21,1 68,2 
Черкаська 3,4 23,4 5,2 68,2 
Одеська 1,7 30,9 9,4 58,0 
Вінницька 0,9 6,1 7,5 85,5 
Миколаївська 0,4 18,3 27,5 53,8 
Сумська 1,3 23,8 40,6 34,3 
Івано-Франківська 0,1 8,1 22,5 69,3 
У середньому по групі 1,4 17,0 19,1 62,5 

Області промислово слаборозвинуті 
Кіровоградська 0,4 11,0 20,2 67,9 
Рівненська 0,0 24,5 24,2 51,3 
Хмельницька 1,4 9,2 23,5 65,3 
Житомирська 2,2 7,6 26,7 63,5 
Чернігівська 0,6 4,7 14,3 80,4 
Волинська 0,2 17,4 9,5 72,9 
Херсонська 0,3 8,6 12,6 78,5 
Закарпатська 5,2 39,6 4,8 50,4 
Тернопільська 1,8 15,8 19,5 62,9 
Чернівецька 2,1 6,6 14,0 77,3 
У середньому по групі 1,4 14,5 16,9 67,0 
м. Київ 8,7 3,5 11,0 76,8 

Складено за: Якубовський М.М., Солдак М.О. Регіональні особливості роз- 
витку промисловості України. Економіка України. 2017. №3 
(656). С. 39. 
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на рівень конкурентоспроможності економік цих регіонів 
на внутрішньому і зовнішніх ринках.  

Виходячи зі специфіки галузевої структури України, 
основними драйверами технологічного розвитку регіонів 
можна вважати: 

технології обробки "великих даних" (англ. "big data") – 
для оптимізації виробничих та бізнес-процесів на підпри-
ємствах, пов’язаних із виробництвом та переробкою сіль- 
ськогосподарської продукції, добувною, металообробною, 
хімічною та фармацевтичною галузями промисловості; 

смарт-сенсори, віддалені операційні центри, автоно-
мні технологічні операції та робототехніку, зокрема, штуч-
ний інтелект, дигіталізацію виробничих процесів та IІoT, 
включаючи сенсорні "розумні фабрики" (що також можуть 
бути включеними до штучного інтелекту) – для добувної 
промисловості, металургії, машинобудування, виробництва 
побутової техніки;  

технології адитивного виробництва, включаючи 3D-
друк, – для автомобіле- та літакобудування, ВПК, будівни- 
цтва та промисловості будівельних матеріалів, виробни- 
цтва меблів, товарів масового попиту тощо.  

Новітні технології у сфері ІСТ, такі як "великі дані" та 
хмарні обчислення, деякі з яких уже використовуються на 
практиці, можуть також посилити інтеграцію вітчизняних 
виробників у національні та глобальні ланцюжки вартості 
(англ. Global Value Chains, GVCs). Зокрема, вони можуть 
додатково зменшити витрати на координацію терито- 
ріально роздробленого виробництва продукції, полегшуючи 
відстеження і моніторинг товарів, їх компонентів, коли 
вони рухаються за ланцюжком постачання. Хмарні обчис-
лення, наприклад, можуть змінити ландшафт зберігання та 
обміну інформацією, а також забезпечити більш опера- 
тивну і більш економну координацію фрагментарного ви-
робництва у країні та за її межами.  

Останнім часом велика увага приділяється аналізу  
численних швидкозмінних і різноманітних потоків "вели-
ких даних", оскільки це допомагає фірмам, особливо вбудо-
ваним у GVCs (наприклад, компаніям у таких секторах, як 
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автомобілебудування, виробництво аерокосмічної та елек- 
тронної апаратури та промислової техніки), оптимізувати 
складні системи розподілу, логістику та виробничі мережі, 
що дозволяє отримати від 20 до 30% зниження витрат на 
утримання запасів [76, c. 95].  

Однак слід мати на увазі ризик, пов'язаний із тим, що 
більш широке використання працезберігаючих технологій 
у регіональних центрах смарт-виробництва може стати 
проблемою для усталених моделей порівняльних переваг не 
тільки на внутрішньому ринку, але і в глобальному вимірі. 
Знижуючи відносну важливість чинника конкурентоспро-
можності заробітної плати, робототехніка та смарт-фаб-
рики можуть змінити уявлення про те, де саме потрібно  
розмістити виробництво, щоб бути конкурентоспромож-
ним на ринку даної продукції. Якщо економічно розвинуті 
країни з високим рівнем доходів (наприклад, США, Німеч-
чина, Японія та ін.) дійсно зможуть відновити промислове 
виробництво на своїх територіях, яке раніше було перене-
сено у світові регіони з дешевою робочою силою, то це може 
вплинути на нинішніх експортерів даної продукції та при-
душити потенційне входження нових гравців на даний ри-
нок, тобто обмежити можливості для українських виробни-
ків щодо виходу на зовнішні ринки високотехнологічної 
продукції, а українським регіонам, які мають відносні пе-
реваги на основі дешевої робочої сили, – щодо залучення 
іноземних інвестицій, пов’язаних із високими технологі-
ями. 

У той же час більший ступінь дигіталізації через ін- 
тернет речей може скоротити ланцюжки створення варто-
сті у майбутньому, зміщуючи виробництво (якщо це стане 
більш ефективним) для концентрації діяльності на смарт-
фабриках, які використовують IIoT не просто для автома-
тизації виробництва, а для обміну інформацією та оптимі-
зації всього ланцюжка вартості. Розміщення цих підпри-
ємств на території конкретного регіону залежатиме від 
того, наскільки сприятливим є в регіоні інституційне ото-
чення для суб’єктів господарювання, що входять до еко- 
системи даного бізнесу, наскільки розвинутою є інфра- 
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структура підтримки інноваційної діяльності, зокрема у 
сфері забезпечення трансферу технологій, а також на- 
скільки кваліфікованою є робоча сила цього регіону для  
відповідних виробництв. 

Із світового досвіду відомо, що інноваційний кластер 
являє собою цілісну систему підприємств та організацій із 
виробництва готового інноваційного продукту, що включає 
весь інноваційний ланцюжок від наукової розробки до ви-
робництва та дистрибуції готової продукції. Ядром такого 
кластера зазвичай виступає науково-технологічний парк 
(якщо діяльність кластера сконцентровано на розробці но-
вітніх технологій у певній галузі) або інноваційний промис-
ловий парк (якщо діяльність кластера сконцентрована на 
освоєнні та поширенні впровадження вже розроблених 
провідних технологій). 

Є певні передумови для розвитку інноваційних клас-
терів згідно з принципами "смарт" у високотехнологічних 
секторах на основі вже існуючих в Україні технопарків й 
індустріальних парків, зокрема:  

біотехнологій, систем спеціального та подвійного при-
значення – на базі наукового парку "Київська політехніка"; 
технологічного парку "Український мікробіологічний центр 
синтезу та новітніх технологій" (м. Одеса); 

ядерних технологій – на базі технополісу "П’ятихатки" 
у м. Харкові;  

електронної промисловості – на базі індустріального 
парку у с. Розівка (Закарпаття); 

автомобілебудування – на базі індустріального парку 
"Соломоново" (Закарпаття);  

побутової електротехніки – на базі індустріального  
парку "Вінницький кластер холодильного машинобуду-
вання"; 

інформаційних технологій – на базі Львівського клас-
тера тощо [231]. 

Для того щоб реалізувати ці задумки на практиці, по-
трібно починати з визначення пріоритетних секторів і на-
прямів розвитку інноваційних кластерів в Україні на основі 
детального аналізу наявних кадрових, виробничих, фінан- 
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сових, науково-дослідних, інфраструктурних та організа-
ційних ресурсів регіональних економік. Це, у свою чергу, 
потребує: 

здійснення картографії та виконання комплексних 
досліджень щодо особливостей функціонування вже існу- 
ючих кластерів та оцінки можливостей створення нових 
інноваційних кластерів в Україні; 

розробки державної програми розвитку кластерів, 
яка має виступати складовою частиною національних стра-
тегій цифровізації та становлення і подальшого розвитку 
смарт-індустрії; 

створення в Україні інформаційно-аналітичної сис-
теми, яка б здійснювала моніторинг реалізації кластерної 
політики, проводила інформаційно-методичну роботу щодо 
кращого досвіду формування та функціонування іннова-
ційних кластерів на регіональному і національному рівнях. 

Уся ця робота має супроводжуватись упровадженням 
у систему державного регулювання регіонального розвитку 
практики розробки регіональних стратегій смарт-спеціалі-
зації як обов’язкової умови отримання регіонами фінан- 
сування з Державного фонду регіонального розвитку, ство-
рення національної платформи "Регіональні стратегії 
смарт-спеціалізації" та приєднання її до Європейської 
S3Platform [150]. 

Важливу роль у вирішенні всього комплексу питань, 
пов'язаних із формуванням кластерної політики, націленої 
на формування смарт-індустрії, розробкою та реалізацією 
регіональних стратегій смарт-спеціалізації, має відіграти 
Торгово-промислова палата та її регіональні відділення. Це 
потребує зміцнення співпраці ТПП України, її регіональних 
відділень із галузевими бізнес-асоціаціями, органами цент-
ральної влади, регіонального і місцевого самоврядування, 
неурядовими організаціями щодо розробки нормативно-
правового, навчального та методичного забезпечення, 
практичної реалізації (як на національному, так і на регіо-
нальному рівнях) промислової політики у сфері смарт-ін- 
дустрії на основі кластерної моделі й формування нових ре-
гіональних мереж створення вартості.  
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Одне з конкретних завдань полягатиме в тому, щоб 
забезпечити одночасну інтеграцію в нові регіональні ме-
режі створення вартості не тільки великих підприємств, які 
часто вже мають вихід на міжнародні ринки, але і МСП, які 
зазвичай діють тільки на регіональному рівні. Життєздат-
ність і сила нової промисловості України значною мірою за-
лежатиме від збалансованості структури, що має склада-
тись із великої кількості малих і середніх підприємств та 
меншої кількості великих [198, с. 37]. Проте наразі в Україні 
багато МСП не готові до смарт-трансформацій або через те, 
що їм не вистачає необхідних фахівців, або через обережне 
або навіть скептичне ставлення до нових технологічних 
стратегій, з якими вони не знайомі. 

Нарешті, потрібно також забезпечити впровадження 
у навчальних закладах Міносвіти України, а також учбових 
центрах ТПП навчальних програм щодо підготовки і пере-
підготовки фахівців з менеджменту в інноваційних вироб-
ничих кластерах та інших мережевих структурах іннова-
ційного типу. Для територіальної координації задоволення 
відповідних потреб підприємств, з урахуванням пропози-
цій від навчальних закладів, в областях доцільно створити 
дослідницькі групи з регіональних проблем смарт-промис-
ловості, які мають пропонувати відповідні модульні освітні 
блоки. 
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РОЗДІЛ 3  
 

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ТА ФІНАНСОВО- 
КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СМАРТ- 
ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

3.1. Податково-бюджетні механізми розвитку смарт-
 промисловості 

 
3.1.1. Точки дотику податків та смарт-промисловості   
 
На тлі великої кількості технократичних досліджень 

про ІСТ, дигіталізацію, роботизацію та кіберфізичні сис-
теми все частіше порушуються питання про те, як такі  
трансформації впливають на рівень податкових над- 
ходжень і систему оподаткування взагалі.  

Справа в тому, що податки і виробничі технології пе-
ребувають у діалектичному зв'язку. 

З одного боку, специфіка податків обумовлена специ-
фікою виробничих технологій і відповідних економічних  
відносин. Податки можна стягувати, якщо є об'єкт, який 
можна однозначно ідентифікувати та кількісно виміряти. А 
об'єкт є результатом способу виробництва. За часів пану-
вання аграрних ремісницьких і технологій доіндустріаль-
ного суспільства з метою оподаткування можна було одно-
значно ідентифікувати і виміряти людей, майно (землю, бу-
дівлі, тварин та ін.) і товари. З них і брали податки (поду-
шний, реальні, акцизи, мита). Дохід, як об'єкт оподатку-
вання, став доступним за часів технологій масового про- 
мислового виробництва на підприємствах – юридичних 
особах, зобов'язаних вести облік і здавати публічну звіт-
ність (у тому числі про доходи персоналу), достовірність 
якої могли підтвердити незалежні аудитори. Тоді з'явилися 
і стали популярними прибуткові податки з фізичних і юри-
дичних осіб. Розвиток нових технологій зв'язку і комуніка- 
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цій, міжнародного розподілу праці, ТНК і глобальних лан-
цюжків створення вартості привів до появи ПДВ, що стя-
гується уздовж цих ланцюжків і є зручним для міжнарод-
них розрахунків. Тепер в епоху ІСТ, продуктивність яких 
зростає за експонентою [124], виникає та швидко поширю-
ється дигіталізоване виробництво, яке формує нові активи 
та об'єкти (цифрові) і трансформує вже наявні, що неми-
нуче приведе до суттєвих трансформацій податкової сис-
теми.  

З іншого боку, податки і бюджети (через суспільні ви-
датки) створюють передумови для прискореного розвитку 
виробничих технологій і розгортання промислових револю-
цій. Податки суттєво впливають на поведінку людей і дія-
льність створюваних ними підприємств, за їх допомогою 
коригуються негативні екстерналії та накопичуються ре- 
сурси, які спрямовуються на фінансування суспільних  
і квазі-суспільних благ, що дозволяє, наприклад, приско-
рено розвивати освіту, науку, інфраструктуру, у тому числі 
цифрову тощо. Слід відзначити, що видатки на НДДКР у 
світі, значну частину яких традиційно фінансують уряди за 
рахунок податків, у світі збільшилися з 1,0 трлн дол. у 
2000 р. (constant 2010 U.S. dollars) до 1,7 трлн дол. у 2015 р. 
[168].     

Закономірно, що у зв'язку з розгортанням цифрової 
економіки та Індустрії 4.0 швидко зростає інтерес до відпо-
відних змін у податках, податкових системах і податково-
бюджетних політиках. Як відзначають фахівці МВФ, "Шля-
хом трансформації того, як країни збирають, обробляють  
і впливають на інформацію, цифрові технології можуть змі-
нити спосіб розробки та здійснення урядами своїх податко-
вих, видаткових і макрофінансових політик. Якщо техно-
логія використовується розумним чином, то фіскальна по-
літика буде більш ефективною, прозорою, справедливою та 
ефективною – поліпшуючи життя у всьому світі" [74].     

Фахівці Deloitte University Press спробували визначити 
потенційні податкові наслідки для підприємств, що вико- 
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ристовують нові технології та підходи до виробництва [40; 
46]. Вплив смарт-промисловості на податкову стратегію 
проаналізовано фахівцями PricewaterhouseCoopers) [13; 
139]. Низку досліджень щодо оподаткування OECD та 
Ernst&Young присвячено проблемам, пов'язаним з ухилен-
ням від сплати податків у цифровій економіці [58; 123; 
131]. Останнім часом усе більше з'являється робіт, у яких 
висвітлено зв'язок податків і нових технологій (таких як ро-
ботизація, "великі дані", блокчейн) [37; 73; 147]. Не менше 
уваги приділяється питанням електронного податкового 
адміністрування та контролю [127-128]. 

Аналіз досліджень з вищезазначених питань дозволив 
визначити основні напрями, що стосуються змін, які прив-
носять нові технології та форми ведення бізнесу в еконо-
міку й оподаткування (табл. 3.1). 

Слід зазначити, що наведені дані є неповними апріорі 
та схильними до змін уже найближчим часом, адже бук- 
вально щодня у світі з'являються нові технології. Так, на-
приклад, нещодавно штучний інтелект був науковою фан-
тастикою, а тепер на конференції "Beneficial AI 2017" 
І. Маск, С. Хокінг та інші дослідники розробили та підпи-
сали список із 23 основних принципів, яких варто дотри-
муватися при розробці штучного інтелекту [66]. П'ятдесят 
років тому було виготовлено першого промислового робота, 
а сьогодні вже досліджуються питання взаємодії роботів у 
складному середовищі та проблеми, пов'язані з їх здатністю 
до самостійного навчання [134]. 

У зв’язку з вищезазначеним далі наведено більш дета-
льний аналіз тільки тих положень, які винесені в табл. 3.1, 
проте не менш цікавими для досліджень є й інші зміни, що 
несуть цифрова економіка та смартизація промисловості.  

Цифровізація (дигіталізація). Цифрова трансформа-
ція промислових підприємств відбувається нерівномірно – 
деякі компанії вже використовують цифрові технології на 
всіх етапах життєвого циклу продукції (від розробки до  
технічного обслуговування), інші тільки вивчають переваги 
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Таблиця 3.1 
Зміни в економіці та наслідки для податкової сфери  

у зв'язку з розвитком смарт-промисловості 
Зміни  

в еконо-
міці 

Наслідки для 
економіки 

Наслідки для 
податкової 

сфери 

Дії, які необхідно 
 здійснити 

1 2 3 4 
Дигіталі-

зація 
Збільшення об-
сягів купівлі-
продажу циф-
рових послуг та 
оцифрованих 
товарів, у тому 
числі з викорис-
танням крипто-
валют 

Зменшення сум 
надходжень по-
датків на спожи-
вання традицій-
них (нецифро-
вих) товарів та 
послуг 

Упровадження подат-
ку на споживання  
цифрових товарів та 
послуг, на майнінг 
криптовалют та ICO 
або розширення бази 
існуючих податків на 
споживання 

Проблеми моно-
полізації на базі 
цифрових плат-
форм. Інтен- 
сивне викорис-
тання "великих 
даних". Зрос-
тання кібер-зло-
чинності. Про-
блема захисту 
персональних 
та корпоратив-
них даних 

Нові проблеми і 
нові можливості 
податкового ад-
міністрування 

Податкове адміністру-
вання з використан-
ням "великих даних". 
Упровадження подат-
ку на збір та викорис-
тання персональних 
даних для власників 
"великих даних" 

Зростання обся-
гів транснаціо-
нальних онлайн 
транзакцій, а 
також угод, по-
в'язаних з тех-
нологічним  

"Розмивання" по-
даткової бази 
при оподатку-
ванні прибутку33 
через укладання 
угод з резиден-
тами інших країн  

Узгодження національ-
них правових норм із 
міжнародним подат-
ковим законодавст-
вом, у т.ч. шляхом удо-
сконалення існуючих 
моделей трансферт- 

                                            
33 Процес боротьби з "розмиванням" податкової бази було роз-

почато ОЕСР у 2013 р. шляхом розробки пакета заходів щодо запобі-
гання несплаті податків або сплаті податків у заниженому обсязі з 
боку представників міжнародного бізнесу (див., наприклад, [131]). 
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Закінчення табл. 3.1 
1 2 3 4 

 злиттям та по- 
глинанням, збі-
льшення обсягів 
доходів "без гро-
мадянства" 

без їх фізичної 
присутності в 
цих країнах, опе-
рацій з афілійо-
ваними особами 
та ін. 

ного ціноутворення 
для цифрових товарів 
та послуг 

Викорис-
тання 
блок-
чейн- 
техноло-
гій  

Прозорість опе-
рацій, вільний 
доступ до даних 
про угоди; без-
печна та на-
дійна реєстра-
ція транзакцій у 
режимі реаль-
ного часу 
(worldwide 
ledger) 

Можливість 
принципової 
зміни системи 
податкового ад-
міністрування на 
основі автомати-
чного розрахунку 
та сплати подат-
ків у режимі реа-
льного часу 

Розробка плану дій, ін-
струментів і методів 
щодо впровадження 
блокчейн-технологій 
для автоматизованого 
збору податків, уніфі-
кації адміністрування 
податків та кадрового 
забезпечення 

Роботи-
зація, ав-
томати-
зація, 
М2М   

Зменшення кі-
лькості робочих 
місць (низької 
кваліфікації) у 
промисловості, 
нестача STEM -
фахівців, підви-
щення рівня 
безробіття та 
нерівності у до-
ходах 

Необхідність ком-
пенсації для бю-
джету втрат соці-
альних податків, 
що нині сплачу-
ють зайняті у ви-
робництві  

Визначення доцільно-
сті і можливостей 
впровадження нових 
компенсаторних  форм 
податків (податку на 
роботів, універсаль-
ного базового диві- 
денду та ін.). Упрова-
дження податкового 
кредиту на позики з 
STEM-освіти та пере-
підготовку кадрів 
смарт-підприємств 

 
та витрати такого впровадження. Але майже всі підприєм-
ства використовують інтернет-простір для реалізації своєї 
продукції та надання послуг.  

Окремо слід відзначити підприємства, які реалізують 
через інтернет цифрові товари та послуги. Згідно з резуль-
татами дослідженнями фахівців PricewaterhouseCoopers за 
рахунок дигіталізації продуктів і послуг та розробки нових 
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пропозицій цифрових послуг промислові підприємства що-
річно скорочуватимуть витрати на 3,6% упродовж наступ-
них п'яти років і збільшуватимуть доходи на 2,9% [140].  

З позицій оподаткування такі наслідки є позитив-
ними, адже логічно, що збільшення доходів веде до збіль-
шення обсягів податкових надходжень. Проте, як відзнача-
ють фахівці фінського інноваційного фонду Sitra [123],  
цифрові товари можуть також зменшувати базу оподатку-
вання. Це відбувається за кількома напрямами: по-перше, 
вартість таких товарів зазвичай нижча (наприклад, циф-
рових книг, аудіо-альбомів); по-друге, розрахунок за циф-
рові товари та послуги може бути не грошовим, а у формі 
бартеру (підписки на рекламу, розсилку матеріалів тощо); 
по-третє, оскільки електронні товари реалізуються через ін-
тернет (покупець з однієї країни, продавець – з іншої), ви-
никають так звані "доходи без громадянства", які часто не 
підпадають під дію чинного податкового законодавства тієї 
чи іншої держави.  

Отже, не покладаючись на зростаючі доходи від реа-
лізації електронних товарів і послуг вітчизняних виробни-
ків, деякі країни почали переглядати свої системи оподат-
кування з позицій їх адаптації до змін, що відбуваються у 
зв'язку з тотальною дигіталізацією, яка відкриває широкий 
доступ іноземним IT-компаніям на вітчизняні ринки.  

Після того, як у світі почалися судові розслідування 
щодо ухилення від сплати податків такими цифровими 
монстрами, як Amazon та Google, у Євросоюзі було розпо-
чато роботу із захисту податкових систем та мінімізації ри-
зиків несплати податкових зобов'язань цифровими компа-
ніями та платформами. Однією з таких пропозицій є впро-
вадження податків на цифрову економіку (податку на пла-
тежі, здійснені за купівлю товарів та послуг через інтернет 
або податку з обороту від комерційної діяльності в інтер-
неті) як інструменту запобігання таким лазівкам для циф-
рового бізнесу [161]. 
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У податкових кодексах низки країн уже з'являються 
додаткові положення щодо оподаткування зарубіжних по-
ставок цифрових товарів і послуг. Так, наприклад, в Ав- 
стралії з 2017 р. усі цифрові товари та послуги, що нада-
ються зарубіжними компаніями, обкладаються непрямим 
податком на товари та послуги (Goods and Services Tax) у 
розмірі 10%; у Новій Зеландії ставка податку складає 15%, 
у Японії (Japanese Consumption Tax) – 8, у Тайвані стягу-
ється ПДВ у розмірі 5% при здійсненні покупок через ін- 
тернет [79]. У ЄС постачальники електронних товарів і по-
слуг сплачують ПДВ у країні покупця. У Росії впроваджено 
"податок на Google", що є податком на додану вартість оци-
фрованих товарів й електронних послуг, які реалізуються 
через інтернет зарубіжними ІТ-компаніями [64].  

Не менш важливим питанням є інформаційна без-
пека, захист конфіденційності інформації, персональних 
даних та визначення прав для користувачів ІСТ. За резуль-
татами дослідження Javelin Strategy у 2016 р. було зареєст-
ровано найбільшу кількість випадків онлайн-шахрайства, 
що спричинили збитків на суму 16 млрд дол. [93]. Крім того, 
дигіталізація, використання цифрових платформ та блок-
чейну призводять до формування масивів даних, відомих 
як "big data", у яких накопичується велика кількість інфор-
мації персонального та корпоративного характеру. Ця ін-
формація збирається і використовується великими та ма-
лими екосистемами (пошуковими системами типу Google, 
платіжними системами, такими як eBay, PayPal, інтернет-
сервісами типу Amazon, соціальними мережами тощо), які 
формують каталоги звичок, вподобань, останніх звернень 
користувачів, персональних даних, банківських реквізитів 
тощо.  

У світі здійснюються спроби захистити персональні 
дані в різні способи. Наприклад, у ЄС у 2016 р. було роз- 
роблено Загальні положення про захист даних (General Data 
Protection Regulation, GDPR) [49]. У Російській Федерації з 
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2006 р. діє закон "Про персональні дані", що регулює діяль-
ність із використання персональних даних, та розроблено 
законопроект щодо регулювання "big data"  користувачів. В 
Україні з 2010 р. введено в дію закон "Про захист персона-
льних даних", який регулює правові відносини, пов’язані із 
захистом й обробкою персональних даних. Але є й інші ви-
падки. Так, наприклад, у 2017 р. у США може не набути 
чинності закон про захист персональних даних інтернет-
користувачів, оскільки нещодавно Конгрес США проголосу-
вав за його скасування, що спричинило бурхливі дискусії в 
країні.  

Додатковим способом захисту даних може бути вико-
ристання податкових інструментів. Ще у 2011 р. на World 
Economic Forum персональні дані було визнано новим ви-
дом активу, володіння й використання якого може прино-
сити дохід [185]. У рамках регулювання персональних да-
них у ЄС дозволено оподатковувати підприємства, що зби-
рають, інтегрують і використовують у своїй діяльності пер-
сональні дані, проте на практиці такі дії ще не реалізовані 
[60]. Так, наприклад, у Франції було здійснено спробу вве-
дення податку на збір персональних даних для власників 
"big data" (як пілотний проект розглядалося оподаткування 
Google, Amazon і Facebook), але законопроект не було ухва-
лено. Серед причин можна назвати  відсутність статистич-
них даних і схем розрахунку доходу, який може отримати 
компанія від володіння персональними даними: з одного 
боку, зрозуміло, що збір даних та їх використання прино-
сять дохід, проте яку саме частку він складає в загальному 
обсязі доходу, підрахувати достатньо складно. Але, мож-
ливо, що через деякий час у системі оподаткування доходів 
відбудуться зміни, адже ні у кого не викликає сумнівів те, 
що використання "big data" приносить додаткові прибутки 
та навіть надприбутки їх власникам.  

Важливою особливістю розвитку смарт-промислово-
сті є також транснаціоналізація. Як відзначають експерти 
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Ernst & Young, у 2016 р. різко зросла вартість угод, пов'я-
заних із технологічним злиттям та поглинанням. Так, за їх 
інформацією вартість угод, пов'язаних з інтернетом речей 
у США, зросла у три рази по відношенню до минулого 
2015 р. та досягла 103,4 млрд дол., а предметом угод у 
2017 р. є штучний інтелект і машинне навчання. Як зазна-
чено в цьому звіті, 2016 рік став роком рекордної консолі-
дації напівпровідників, що базується на зростанні обсягів 
виробництва IoT-технологій, трансграничних угод та ін. 
[60].  

Новітні технології дозволили здійснювати зарубіжну 
діяльність не тільки великим транснаціональним компа-
ніям, але і невеликим підприємствам, тому важливим ас- 
пектом для цілей оподаткування постають питання транс-
фертного ціноутворення цифрових послуг. Як вважають 
експерти з Deloitte University Press [46], це може бути або 
досить складно – якщо встановлення смарт-зв'язку компа-
нії відбувається між інформаційним центром, розташова-
ним в одній юрисдикції, та заводськими цехами, що пере-
бувають в іншій юрисдикції, або відносно просто – якщо 
інтелектуальна власність розробляється в одній юрисдикції 
(країні), а її ліцензування відбувається в іншій. 

У першому випадку підрозділи компанії, де розташо-
вані виробничі приміщення, повинні за правилами транс-
фертного ціноутворення заплатити за актив (смарт-зв'язок) 
справедливу ринкову ціну, яку могла б заплатити за них 
третя незв'язана сторона, але через його унікальність точно 
визначити ціну майже неможливо. Таким чином, викорис-
тання існуючих моделей трансфертного ціноутворення не 
завжди може стати в нагоді. 

У другому випадку при ліцензуванні юридичні права 
на інтелектуальну власність зазвичай залишаються в кра-
їні, де вона розроблена, а за кордон передаються еконо- 
мічні права. При цьому зміни в розміщенні інвестицій не 
відбуваються; транснаціональні компанії, використовуючи 
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трансфертне ціноутворення, витрати записують на підроз-
діл у країні, де розроблена власність, а прибуток отримують 
підрозділи – набувачі економічних прав в інших країнах 
[178]. Проте якщо в цьому випадку ціну встановити від- 
носно легко, то ніхто не гарантує, що не відбудеться ухи-
лення від податків. Оскільки, з одного боку, зазнані ви-
трати в країні розробника (материнської компанії) змен-
шать базу оподаткування, а з іншого – афілійована сторона 
може зазнати мінімальних витрат й отримати додаткові 
прибутки через нижчі ставки податків, питання трансфер-
ного ціноутворення компаній, що використовують нові  
технології, залишається відкритим і потребує додаткових 
досліджень. 

Поява криптовалют та використання блокчейну. У 
2016 р. на заході, що відбувся під назвою "Finance in Flux: 
The Technological Transformation of the Financial Sector", де 
зібралося близько ста центральних банків та регулюючих 
органів з усього світу [71], було заявлено, що криптовалюта 
більше не розглядається як сумнівний інструмент, і з кож-
ним днем зростає кількість її власників та користувачів. 
Однак є низка країн, які не визнають криптовалюти лега-
льними засобами платежів, наприклад, Китай [190]. 

Незважаючи на різкі коливання курсів основних  
криптовалют, які обумовлені в тому числі діями великої  
кількості професійних та непрофесійних спекулянтів, об-
сяги номінованих у них трансакцій швидко зростають. На-
приклад, трансакції з Bitcoin у світі тільки за 2017 р. зросли 
приблизно у 100 разів – із 300 млн дол. щодня в кінці грудня 
2016 р. до майже 4 млрд дол. щодня в кінці грудня 2017 р. 
[141]. І хоча це дуже мало порівняно з обсягами трансакцій 
у фіатних валютах, але у податкових органів різних країн 
вже закономірно виникають питання щодо податкового ре-
гулювання в цій сфері. Уніфіковані підходи до нього ще не 
вироблені. Законодавство, яке визначає правовий статус 
криптовалют та їх оподаткування, перебуває у процесі ста-
новлення [222]. Узагальнення практики оподаткування 
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в окремих країнах (див., наприклад, [136]) свідчить, що в 
цій сфері застосовуються найрізноманітніші правові під-
ходи й різні податки (прибуткові, на приріст капіталу, 
ПДВ), або взагалі питання перебуває у стадії розгляду. 

Також з точки зору оподаткування важлива не тільки 
криптовалюта сама по собі, а нова блокчейн-технологія, на 
базі якої її реалізовано. 

Технологія блокчейн побудована на організації децен-
тралізованої розподіленої бази даних (реєстру), яка дозво-
ляє зберігати і відстежувати дані про транзакції (операції, 
угоди) з прив'язкою до часу їх здійснення без контролю з 
боку регулюючих чи контролюючих органів. Угоди, що ук-
ладаються на таких платформах, є прозорими та захище-
ними від маніпуляцій, оскільки в такому реєстрі всі опера-
ції відслідковуються і підтверджуються всіма учасниками 
угоди (рис. 3.1). Завдяки цьому використання блокчейн- 
технології може принципово змінити систему податків і по-
даткових розрахунків (див. докладніше п. 3.2.3). 

Роботизація, автоматизація, М2М. Останнім часом 
темпи роботизації та автоматизації виробничих процесів 
пришвидшились, і хоча питома вага роботів у загальному 
обсязі машин і механізмів більшості галузей промисловості 
ще доволі низька, Міжнародна федерація робототехніки 
(МФР) стверджує, що автоматизація, у тому числі викорис-
тання технологій М2М (англ. machine-to-machine, передача 
даних безпосередньо між пристроями), є центральним  
фактором конкурентоспроможності традиційних виробни-
чих груп і дуже важливим інструментом для розвитку ма-
лих і середніх підприємств. У звіті МФР-2016 прогнозу-
ється, що до 2019 р. більше 2,6 млн нових промислових ро-
ботів будуть встановлені на заводах по всьому світу [85]. 
Наразі  близько 70% промислових роботів працює в авто-
мобільній, електронній, металургійній, машинобудівній га-
лузях промисловості, що  дозволяє скоротити виробничі ви- 
трати, збільшити точність виконання операцій, знизити пі-
кові навантаження та рівень операційних ризиків.  
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Рис. 3.1. Принципова схема блокчейн-технології реєстрації та здійснення транзакцій 

Джерело: World Economic Forum. Blockchain: the ledger that will record everything of value to human- 
 kind. www.weforum.org, 2017. 
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Упровадження роботів у промислове виробництво є 
недешевим, тому для оновлення активів і підтримки кон-
курентоспроможності промислових підприємств у світі ви-
користовується податковий кредит на R&D, який дозволяє 
зменшувати оподатковувану базу на розмір витрат підпри-
ємства на розробку й упровадження інновацій [179].  

У "Цифровій адженді України – 2020" передбачено 
"введення інвестиційного податкового кредиту (приріст-
ного та/або об’ємного) в обсязі певного процента від варто-
сті нових капіталовкладень в інноваційне виробниче  
устаткування, оплати праці робітників НДДКР, витрат на 
матеріали, підрядні роботи для НДДКР, фінансування на- 
уково-освітніх установ і технічних комітетів із стандарти-
зації; введення прискореної амортизації для основних  
фондів третьої та четвертої груп, що використовуються для 
реалізації інноваційних проектів; звільнення від сплати 
ПДВ і ввізного мита імпортованого нового устаткування, 
обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не 
виробляються в Україні та мають бути використані для ви-
сокотехнологічного виробництва й модернізації; списання 
витрат на проведення НДДКР на собівартість продукції" 
[255, с. 44]. Як свідчить зарубіжний досвід, такі інстру- 
менти вже використовуються у країнах БРІКС, Білорусі, 
Казахстані. 

Також для підприємств, що впроваджують інновації, 
аджендою пропонується застосування пільгових ставок по-
датку на прибуток, отриманий від українських патентів, 
податкових канікул за умови спрямування частини вивіль-
нених коштів на розвиток виробництва; виключення з при-
бутку коштів, що направляються підприємствами на ство-
рення інноваційних фондів спеціального призначення для 
фінансування НДДКР.  

Такі пропозиції потребують подальшого обґрунту-
вання, оскільки, з одного боку, розвиток "цифрової" еконо-
міки та необхідність впровадження цифрових інновацій 
визначено як такі, що окреслюють подальший розвиток 
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країни та її нове місце у світі, а з іншого – йдеться про те, 
що підприємствам необхідні стимули (податкові) для впро-
вадження інновацій. Якщо для України немає іншого варі-
анта, як обрати підходи та стратегію розвитку промислово-
сті, які пропонує Індустрія 4.0, то використання податко-
вих інструментів, заснованих на традиційних принципах 
оподаткування, може бути недоцільним. Тим більше, що по-
даток на прибуток підприємств, на якому базуються такі 
стимули, з часом може бути взагалі скасований (див.  
п. 3.1.2). 

Разом із позитивними зрушеннями, які несе роботиза-
ція та повна автоматизація виробництв (збільшення про- 
дуктивності, заробітної плати), до негативних відносять 
скорочення робочих місць, зниження попиту на низько- та 
середньокваліфікованих працівників, зростання нерівності 
в доходах, тобто ризики збільшення безробіття [95].  

Для оцінки порушених світовою спільнотою цих та ін-
ших проблем щодо впливу процесу "смартизації" на стан 
податково-бюджетної політики, а також та для розробки 
напрямів її розвитку проаналізовано окремі податково- 
бюджетні механізми, що можуть бути використані для ста-
новлення смарт-промисловості в Україні.  

 
 
3.1.2. Податково-бюджетне регулювання становлення  

 смарт-промисловості  
 
Аналіз останніх тенденцій розвитку податково- 

бюджетних систем у світі свідчить, що через нові обста-
вини, з якими стикаються ці системи в епоху розвитку ци-
фрової економіки, їм не уникнути суттєвих трансформацій. 
Такі процеси можуть мати різний характер і бути або кар-
динальними, коли формуються нові принципи та створю-
ються нові класи податків і бюджетних витрат, або більш 
м'якими, коли відбувається перенесення акцентів з одних 
податків, наприклад, з "розмитою" базою оподаткування, 
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на інші, з жорстко закріпленою базою всередині країни. 
Далі в цьому контексті буде розглянуто проблеми оподатку-
вання доходів від капіталу підприємств, доданої вартості 
при операціях між пов’язаними підприємствами, подат-
ково-бюджетного регулювання ринку праці й екологічних 
податків. 

Оподаткування доходів від капіталу підприємств. 
Аналіз зарубіжного досвіду показав, що перспектива роз-
витку смарт-промисловості передбачає застосування но-
вого підходу до формування системи оподаткування, у 
тому числі системи оподаткування капіталу підприємств. 

У світовій практиці існує дві альтернативні системи 
оподаткування доходів від капіталу підприємств: оподат-
кування прибутку підприємств (англ. corporate income tax) 
та оподаткування виведеного капіталу (англ. tax on the 
withdrawn capital)34.  

Незважаючи на відсутність раціонального підґрунтя (з 
позицій теорії оптимального оподаткування) для оподатку-
вання доходів від капіталу [107], в Україні, як і в більшості 
країн світу, застосовується перша система оподаткування 
капіталу у вигляді податку на прибуток підприємств. Її по-
тенціал щодо стимулювання становлення смарт-промисло-
вості включає такі традиційні групи інструментів, як регу-
лювання ставки податку на прибуток, бази оподаткування 
і податкового зобов’язання.  

Наразі всі ці групи інструментів вже неодноразово й 
у різних інтерпретаціях були застосовані в Україні для сти-
мулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підпри-
ємств та зарекомендували себе як неефективні [250], а 
отже, навряд чи зможуть розглядатися як такі, що спри- 
ятимуть становленню смарт-промисловості у майбутньому. 
Доцільність трансформації морально застарілого податку 
на прибуток підприємств в умовах глобалізації та цифрові- 

                                            
34 Одним із варіантів оподаткування виведеного капіталу є 

оподаткування розподіленого прибутку. 
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зації країн світу також підтверджується і Європейською 
Комісією [53].  

З урахуванням позитивного досвіду впровадження 
другої системи оподаткування капіталу у вигляді податку 
на розподілений прибуток в Естонії у 2017 р. "Середньо- 
строковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та 
планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" [242] було за-
пропоновано впровадження в Україні податку на виведе-
ний капітал. Восени 2017 р. було розглянуто й ухвалено 
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо податку на виведений капітал" [237]. 

Упровадження податку на виведений капітал може 
стати важливим кроком на шляху протидії тим негативним 
тенденціям в оподаткуванні прибутку підприємств, які на-
разі існують в Україні. Крім того, цей податок є конгруент-
ним умовам цифрової економіки і блокчейн-технологій, 
оскільки він не потребує порівняння доходів і видатків за 
період та може, в принципі, стягуватись у режимі реаль-
ного часу.  

Наразі серед науковців та експертів існують різні  
точки зору щодо переваг та недоліків упровадження пода-
тку на виведений капітал в Україні [214; 217; 248; 256; 
259]. З позиції стимулювання становлення смарт-промис-
ловості вони наведені в табл. 3.2. 

Усі перелічені переваги впровадження податку на ви-
ведений капітал не викликають особливих сумнівів, адже 
ключовою ідеєю подібного податку є те, що за наявності 
позитивного фінансового результату підприємства можуть 
використовувати прибуток або його частину для розши-
рення або модернізації свого виробництва. Це сприятиме їх 
капіталізації та створюватиме умови для збільшення при-
бутковості в майбутньому. Тому доцільно зосередитися на 
аналізі недоліків податку на виведений капітал та визначи-
тися з реальністю їх загроз для економіки України та ста-
новлення смарт-промисловості.  
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По-перше, податок на виведений капітал дійсно має 
незначний досвід упровадження у країнах світу. Наразі 
його застосовують лише Естонія (з 2000 р.) та Грузія (з 
2017 р.). І якщо досвід Грузії насправді є недостатнім, то 
досвід Естонії становить 17 років35. Свою податкову ре- 
форму Естонія впроваджувала паралельно з програмою  
цифрової трансформації економіки країни, що дозволило 
за останні роки досягти суттєвих успіхів у побудові ефек-
тивного цифрового уряду та податкового адміністрування 
[84]. 

 
Таблиця 3.2 

Переваги та недоліки податку на виведений капітал  
із позиції стимулювання розвитку смарт-промисловості 

Переваги Недоліки 
Стимулювання інвестиційно-іннова-
ційної  активності у вигляді припливу 
внутрішніх і зовнішніх інвестицій  
у смарт-промисловість 

Незначний досвід засто-
сування цього податку  
у світі 

Формування більш сприятливої для 
розвитку смарт-промисловості подат-
кової системи:  

• прозорість і простота фінансової 
звітності;  

• скорочення витрат на адмініст-
рування податку;  

• побудова довірливих відносин 
між державою та платником по-
датків 

Імовірність значного 
скорочення податкових 
надходжень до бюджету 
у перші роки впрова-
дження податку 

 
Наслідками прогресивної податкової реформи в Есто-

нії також стали стабільно високі позиції країни у світі,  

                                            
35 Слід зауважити, що естонська модель оподаткування виве-

деного капіталу не суперечить директивам ЄС. Про це свідчать рі-
шення Європейського суду справедливості у справах C-284/06 
26.06.2008 р., C-231/05 від 18.07.2007 р., C-446/04 від 12.12.2006 р. 
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у тому числі за показниками легкості ведення бізнесу та по-
даткового навантаження. У 2016 р. Естонія посіла 12 місце 
за Індексом легкості ведення бізнесу [44] та 23 місце в Рей-
тингу податкового навантаження [167]. Це найкращі по- 
казники серед країн пострадянського простору. Для порів-
няння: Україна посідає лише 80 місце за Індексом легкості 
ведення бізнесу [44], 84 місце в Рейтингу податкового на-
вантаження [167] та наразі вже майже вичерпала всі мож-
ливі резерви щодо поліпшення своїх позицій за рахунок 
удосконалення податку на прибуток підприємств [202]. 

Однак у науковій спільноті існує думка, що досвід  
Естонії не завжди може бути адекватним для запозичення 
іншими країнами світу [84]. Частково з цим варто погоди-
тися, адже чим старіше податкова система країни, тим 
складніше впроваджувати будь-які радикальні зміни у по-
даткову систему (наприклад, у США не було жодних ради-
кальних змін у податковій системі з моменту реформи у 
1986 р.). Проте це більше стосується країн із розвиненою 
економікою, а не країн з емерджентною економікою, які за-
звичай потребують поліпшення умов ведення бізнесу, у 
тому числі в Україні. 

Зміна бази оподаткування з фінансового прибутку на 
розподілений прибуток є формою податкової відстрочки 
(прибутки оподатковують пізніше, лише при їх розподі-
ленні) [214], а отже, ймовірність скорочення податкових на-
дходжень до бюджету у перші роки впровадження податку 
на виведений капітал дійсно існує. За попередніми підра-
хунками реалізація норм законопроекту у 2018 р. призведе 
до втрат Державного бюджету на суму 26,0 млрд грн та  
місцевих бюджетів – 5,4 млрд грн [122; 212]. Але такі 
втрати не будуть постійними, адже пропонована модель 
оподаткування виведеного капіталу є саморегульованою. 
Якщо дивіденди не виплачуються та реінвестуються в роз-
виток підприємства (у тому числі у виробництво), то в під-
сумку збільшується обіг товарів і послуг та, як наслідок, 
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зростають податкові надходження з ПДВ і податку на до-
ходи фізичних осіб [248]. 

Також певне скорочення податкових надходжень до 
бюджету в перші роки може бути компенсовано в наступні 
періоди. Так, наприклад, в Естонії дефіцит податкових  
надходжень від податку на прибуток підприємств був  
частково покритий за рахунок скасування пільг із ПДВ,  
збільшенням державного мита та штрафів. Паралельно з 
цим уряд скоротив витрати Державного бюджету. У на- 
ступні роки надходження від податку на розподілений при-
буток істотно збільшилися, причому переважно за рахунок 
припливу зовнішніх інвестицій [84]. 

Таким чином, дослідження альтернативних систем 
оподаткування капіталу підприємств в умовах становлення 
смарт-промисловості засвідчило, що в контексті глобаліза-
ції, цифровізації та становлення смарт-промисловості сис-
тема оподаткування доходів від капіталу підприємств у ви-
гляді прибутку є морально застарілою. 

Розрахунки наслідків упровадження податку на виве-
дений капітал (вставка 3.1) показали, що це може пози- 
тивно вплинути на стимулювання підприємств до реінвес-
тування прибутків (незалежно від системи оподаткування 
доходів фізичних осіб); суттєво не вплине на залучення  
внутрішніх і зовнішніх інвестицій без зміни системи опо- 
даткування доходів фізичних осіб; призведе до тимчасо-
вого скорочення податкових надходжень. 

Для нейтралізації негативного впливу податку на ви-
ведений капітал на податкові надходження до бюджету ре-
комендуються такі заходи: 

упроваджувати зміни в системах оподаткування при-
бутку та доходів фізичних осіб поступово (спочатку ввести 
податок на виведений капітал без зміни системи оподатку-
вання доходів фізичних осіб, а при досягненні стабільних 
податкових надходжень до бюджету – змінювати систему 
оподаткування доходів фізичних осіб); 
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Вставка 3.1 
 

Умовний приклад розрахунків податкових надходжень  
від оподаткування виведеного капіталу 

 
Для визначення наслідків упровадження податку на виведений капі-

тал виконано розрахунки на умовному прикладі (додатки В-Д). 
Для цього було обрано підприємство, засновниками якого є фізичні 

особи та яке отримує прибуток у розмірі 100 грн на місяць. Розрахунки 
проведено для таких сценаріїв: 

сценарій № 1 – 100% прибутку підприємство виводить як дивіденди; 
сценарій № 2 – 100% прибутку підприємство реінвестує; 
сценарій № 3 – 50% прибутку підприємство виводить як дивіденди 

та 50% – реінвестує. 
Розглянуто чинну систему податку на прибуток підприємств та по- 

датку на доходи фізичних осіб; нову систему податку на виведений капі-
тал та чинну система податку на доходи фізичних осіб; нову систему по-
датку на виведений капітал та податку на доходи фізичних осіб (звіль-
нення від оподаткування дивідендів). 

Розрахунки показали, що з позиції засновників найменша ефективна 
ставка податку на дивіденди за умови нової системи податку на виведе-
ний капітал та податку на доходи фізичних осіб становитиме 15%. При 
новій системі податку на виведений капітал та чинній системі податку на 
доходи фізичних осіб ефективна ставка податку на дивіденди сягатиме 
20-24% (наразі вона становить 23-27%). Отже, впровадження лише по- 
датку на виведений капітал без зміни системи оподаткування доходів фі-
зичних осіб не змінить суттєво ситуацію із залученням внутрішніх та зов-
нішніх інвестицій. Тільки нова система податку на виведений капітал та 
податку на доходи фізичних осіб може принципово її поліпшити. 

З позиції розвитку підприємства найменша ефективна ставка по- 
датку на реінвестований прибуток також за умови нової системи податку 
на виведений капітал (незалежно від системи оподаткування доходів фі-
зичних осіб) сягатиме 13,67%. Наразі ефективна ставка податку на диві-
денди становить 31,67%. Отже, впровадження податку на виведений ка-
пітал може суттєво вплинути на стимули підприємства щодо реінвесту-
вання свого прибутку. 

З позиції податкових надходжень до бюджету за умови збереження 
чинної системи оподаткування доходів фізичних осіб скорочення подат-
кових надходжень до бюджету сягатимуть 33-36% (за сценарієм № 3). До 
найменших втрат бюджету приведе ситуація, при якій максимальна сума 
прибутку виводитиметься як дивіденди (сценарій № 1 – 11-13%), та до 
найбільших втрат – коли максимальна сума прибутку реінвестуватиметься 
(сценарій № 2 – 57%). 

За умови зміни системи оподаткування доходів фізичних осіб (звіль-
нення від оподаткування дивідендів, як в Естонії) скорочення податкових 
надходжень до бюджету сягатиме 48-51% (за сценарієм № 3). До наймен-
ших втрат бюджету приведе ситуація, при якій максимальна сума при- 
бутку виводитиметься як дивіденди (сценарій № 1 – 36-44%), та до най- 
більших втрат – коли максимальна сума прибутку реінвестуватиметься 
(сценарій № 2 – 57%). 
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збільшити ставки окремих податків, зокрема еколо- 
гічних; 

збалансувати видатки Державного бюджету; 
залучити міжнародну фінансову допомогу. 
Для ефективного впливу впровадження податку на 

виведений капітал на становлення смарт-промисловості в 
Україні також потрібно узгодити нормативні різноманітні 
акти й законопроекти, які так чи інакше впливають на ста-
новлення смарт-промисловості в державі та часто містять 
суперечливі норми. Існування таких неузгодженостей  
обумовлює зростання недовіри бізнесу до держави, яка не 
дає чіткого уявлення про позицію уряду щодо перспектив 
податкової політики, цифровізації економіки, підтримки 
смарт-промисловості та ринку венчурного капіталу на се-
редньо- і довгострокову перспективу. 

Оподаткування доданої вартості операцій між 
пов’язаними підприємствами. Розвиток смарт-промисло-
вості означає все більш тісний зв'язок і кооперацію всіх під-
приємств, задіяних у створенні та просуванні продукції  
(товарів, послуг) до кінцевого споживача, а у випадках жо-
рстких державних обмежень щодо утворення відходів 
та/або вимог до їх переробки – навіть підприємств із сор-
тування і переробки товарів та продукції, що втратили свої 
споживчі властивості. Тобто відбувається інтенсифікація 
економічних, фінансових і техніко-технологічних зв’язків 
між усіма ланцюжками підприємств, що обслуговують жит-
тєвий цикл продукції та навіть її повторного використання. 
Це може призвести до вертикальної інтеграції або розціню-
ватися податківцями як відносини між пов’язаними осо-
бами, наприклад, на підставі судового рішення [235, ст.14, 
п. 14.1, пп. 14.1.159, абз. 30]. 

У зв'язку з вищенаведеним доцільно визначитись, 
яким чином обкладати ПДВ операції між пов’язаними під-
приємствами.   

У межах однієї країни такі питання частково можуть 
бути вирішені. Так, в Україні структурні підрозділи мають 



 
3.1. Податково-бюджетні механізми розвитку смарт-промисловості 

 

 

 
95 

право формувати податкову звітність, але не вести подат-
кові розрахунки з бюджетом (це залишається в компетенції 
головного підприємства) [210; 229]. Тобто питання оподат-
кування операцій між філіями та структурними підрозді-
лами одного підприємства або пов’язаними  підприємст-
вами залишаються недостатньо врегульованими. 

Проблеми обкладання ПДВ операцій між філіями та 
структурними підрозділами ускладнюються в разі їх розта-
шування в різних країнах, оскільки в даному випадку не-
обхідно враховувати норми оподаткування, що діють у цих 
країнах. Через те, що підприємства можуть здійснювати 
податкове планування або бути недостатньо компетент-
ними щодо норм податкового законодавства в різних краї-
нах, виникатимуть випадки ненавмисного неоподатку-
вання або подвійного оподаткування. Наслідками цього 
можуть бути зниження обсягів надходжень ПДВ до бюдже-
ту конкретної країни, ускладнення можливостей здійс-
нення експортно-імпортних операцій, реалізація шахрай-
ських схем, спрямованих на відтік капіталу з країн.     

У даний час зазначені проблеми з обкладанням ПДВ 
операцій між філіями та структурними підрозділами  
спостерігаються у глобальному масштабі, оскільки ПДВ, або 
його аналог – податок на товари та послуги (англ. goods and 
service tax, GST), застосовується практично всіма країнами 
світу. 

Попри те, що у межах ЄС та його попередника ЄЕС 
здійснюється гармонізація ПДВ, питання обкладання ним 
операцій між пов’язаними підприємствами або філіями од-
ного під- 
приємства ще остаточно не вирішені [101].   

Розв’язанням проблеми оподаткування податком на 
додану вартість операцій між філіями та пов’язаними під-
приємствами в ЄС вважається об’єднання таких підпри-
ємств та їх декларування через ПДВ-групи (англ. VAT 
groups). Якщо підприємства є частиною такої групи, то опе-
рації між ними з передачі товарів і послуг, які є частиною 
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технологічних процесів або їх господарської діяльності, з  
1 січня 2016 р. у ЄС не оподатковуються [45]. Операції між 
підприємствами, що не входять до ПДВ-групи, та не 
пов’язаними з нею підприємствами обкладаються цим по-
датком за звичайними правилами.  

Однак наразі вимоги до створення ПДВ-груп у межах 
ЄС розрізняються. Так, у Великобританії, за часів, коли ще 
не йшлося про її вихід з ЄС, та на сьогодні група підпри-
ємств вважається ПДВ-групою та операції між ними не 
оподатковуються за умов: 

наявності декількох підприємств, що входять до однієї 
корпорації, компанії, об’єднання компаній; 

розташування головного підприємства, що здійснює 
управління підприємствами, його реєстрацію та діяльність 
на території Великобританії; 

володіння більшою часткою акцій корпорації голов-
ним підприємством. 

У деяких випадках, наприклад, якщо розташоване за 
межами Великобританії головне підприємство відкриває та 
реєструє належним чином представництво у Великобрита-
нії, групу підприємств, яку воно очолює, можуть визнати 
ПДВ-групою. У разі порушення цих вимог або якщо ПДВ-
група була створена за правилами, які діють в іншій країні-
члені ЄС, операції між підприємствами, що входять до її 
складу, обкладаються ПДВ за звичайними правилами. За 
звичайними правилами обкладаються ПДВ операції між 
підприємствами, що входять до ПДВ-групи, та підприєм- 
ствами, що не входять до неї або входять до інших ПДВ-
груп [14; 101; 182]. 

З урахуванням відсутності гармонізації законодав-
ства щодо створення й оподаткування ПДВ-груп у межах 
ЄС, а також єдиної міжнародної правової бази щодо по-
рядку обкладання цим податком операцій між філіями та 
пов’язаними особами можна стверджувати, що перехід до 
промислового виробництва на базі кіберфізичних мереж у 
країнах світу ще більше посилить тенденції подвійного опо- 
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даткування, неоподаткування, податкового планування та 
ухилень від сплати ПДВ. 

Усуненню таких проблем із ПДВ, особливо в контексті 
здійснення експортно-імпортних операцій та інтеграції Ук-
раїни в ЄС, а також переходу до смарт-промисловості має 
сприяти подальша гармонізація36 цього податку та подат-
кового законодавства. 

В Україні чинне значення стандартної ставки ПДВ  
гармонізоване з європейським у частині існуючої практики 
та законодавчих вимог, але інша ситуація складається зі 
зниженими ставками, механізмами та пільгами, які вико-
ристовуються при обкладанні ПДВ. Хоча слід зазначити, 
що ці проблемні моменти не вирішено навіть у законодав-
стві країн-членів ЄС. Так, у ст. 2 Першої директиви 
(67/227/ ЄЕC) щодо ПДВ [162] зазначено, що ПДВ у Європі 
мав стати загальним податком на споживання з однаковою 
для всіх оподатковуваних транзакцій ставкою, що сприяло 
би збільшенню сум надходжень до бюджетів країн-членів 
та мінімізації шахрайських схем із ПДВ.  

Проте з метою захисту найбідніших верств населення 
та деяких національних виробництв країни ЄС застосову-
ють знижені ставки ПДВ або звільняють від нього окремі 
операції. У ЄС це дозволяється впродовж "перехідного" пе-
ріоду, за який країни-члени мають гармонізувати своє по-
даткове законодавство із загальноєвропейським [163, роз-
діл XVI, ст. 28]. Однак розширення ЄС призвело до подов-
ження цього періоду на невизначений термін.  

Наразі відповідно до законодавства ЄС у країнах-чле-
нах може використовуватися не більше двох знижених ста-
вок ПДВ, розмір яких не може бути нижчим за 5% [30,  
                                            

36 Під податковою гармонізацією розуміється вирівнювання 
податкових баз та (або) ставок податків у взаємодіючих країнах [12], 
гармонізація податкового законодавства –  приведення норм подат-
кового права у відповідність до його принципів у правових інститу-
тах, галузях і системах, а також між системами у процесі вдоскона-
лення податкового законодавства, його консолідації та кодифікації 
[254]. 
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ст. 98, п. 1, ст. 99, п. 1]. У Директиві 2006/112/ЄC визна-
чено перелік товарів, до яких можуть застосовуватися такі 
знижені ставки [30, Додаток ІІІ]. Але в реальності в ЄС ці 
вимоги майже в жодній країні не виконуються. Лише в Да-
нії з 2011 р. не використовуються знижені ставки, більше 
двох знижених ставок ПДВ існує в Ірландії (4), Люксембурзі 
(4), Бельгії (3) та Португалії (3). Переважна більшість цих 
знижених ставок наразі дорівнює або перевищує позначку 
5%. Виключення становлять Франція (2,1%), Ірландія 
(4,8%), Італія (4%), Люксембург (3%) та Іспанія (4%) [56,  
с. 11].  

Щодо України, то крім стандартної ставки ПДВ 20% 
існують і знижені ставки (0 та 7% [235, ст. 193.1]), а також 
звільнення від обкладання ПДВ. Кількість знижених ставок 
в Україні відповідає вимогам ЄС. Перелік товарів, які опо-
датковуються за ставкою 7% [235, п. 193.1], також корелю-
ється з європейськими вимогами. Проте ставка 0% є ниж-
чою за рівень, якого вимагає законодавство ЄС. Аналіз  
пп. 195.1.2-195.1.3 Податкового кодексу України свідчить, 
що перелік операцій, до яких може застосовуватися ця зни-
жена ставка, є ширшим, ніж встановлено законодавством 
ЄС. Тобто наразі в Україні та ЄС існують розбіжності в за-
конодавстві щодо використання в Україні ставки 0% ПДВ 
та кола операцій, які оподатковуються за цією ставкою. 
Для виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС щодо гар-
монізації ПДВ, з метою запобігання шахрайству, ненавми-
сному неоподаткуванню та подвійному оподаткуванню  
ПДВ, пов'язаних зі збільшенням кооперації та інтеграції 
між усіма економічними агентами в рамках переходу до 
смарт-промисловості, цю ситуацію необхідно змінити. 

Так, відповідно до дослідження [207], в Україні по- 
трібно знижену ставку ПДВ 0% підвищити щонайменше до 
5%, як цього вимагає законодавство ЄС, а також звузити 
податкову базу, щодо якої застосовується така знижена 
ставка ПДВ відповідно до переліку операцій, визначених в 
Додатку ІІІ Директиви 2006/112/ЄC.  У цілому вважається, 
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що гармонізація ставок в Україні з європейськими відбу-
деться, якщо ефективна ставка ПДВ дорівнюватиме 15-
16%, а не 9-11%, як це спостерігається зараз. 

Податково-бюджетне регулювання ринку праці.  
Стурбованість, викликана змінами на ринку праці у краї-
нах, що більш активно почали реалізовувати політику роз-
витку смарт-промисловості, простежується в численних до-
слідженнях провідних міжнародних організацій. 

Основною тезою звітів ООН [173] та Всесвітнього еко-
номічного форуму [188] є твердження про те, що нова  
цифрова економіка стимулюватиме економічне зростання, 
створюватиме робочі місця для висококваліфікованих ро-
бітників та одночасно зменшуватиме можливості працев-
лаштування для низькокваліфікованих робітників, що 
може спричинити зростання ризику нерівності доходів і со-
ціального вибуху.   

Експертами Світового банку (2017 р.) підтверджу-
ються прогнози щодо втрати робочих місць через автома-
тизацію виробничих та інших процесів у розвинених й  
емерджентних країнах [27]. Проте також зазначається, що 
ці втрати будуть компенсовані за рахунок створення нових 
робочих місць.  

Аналогічні висновки зроблено фахівцями Міжнарод-
ного валютного фонду (2017 р.) [159]: упровадження робо-
тотехніки і повна автоматизація певних виробничих про-
цесів призведуть до втрати певної кількості робочих місць, 
але в інших галузях, відмінних від промисловості, таких як 
транспортні та фінансові послуги, медична діагностика,  
торгівля, сільське господарство тощо, ризик втрати місця 
роботи є ще вищим. Проте це не означає різкого зростання 
безробіття, оскільки одночасно з трансформацією тради-
ційних галузей економіки, з одного боку, з'являються нові 
сфери діяльності та галузі (за аналогією з тим, як кінні екі-
пажі були замінені автомобілями і літаками); з іншого –  
розвиток шерінгової економіки  надає нового подиху тра-
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диційним сферам діяльності (прикладами є як великі плат-
форми Airbnb, Bla-Bla-Car та ін. і мікроплатформи, де по- 
слуги надаються індивідуально).  

Про створення нових робочих місць, нових підпри-
ємств та навіть нових сфер діяльності йдеться і в доповідях 
ОЕСР (2016, 2017 рр.) [132]. Однак авторами зазначається, 
що швидкість технологічних перетворень може бути значно 
більшою, ніж швидкість підготовки та перепідготовки фа-
хівців із необхідними навичками та здібностями. Окремо 
підкреслюється важливість формування смарт-політики у 
сфері НДДКР – у доповіді акцентується увага на важливості 
державної підтримки фундаментальних досліджень і вста-
новлення тісного зв'язку між академічною наукою та про-
мисловістю, що стане в нагоді не тільки для комерціалізації 
досліджень, але і допоможе розвинути в робітників наукове 
мислення, логічність та послідовність, раціональний підхід 
до прийняття рішень тощо. 

Наведені висновки підтверджуються дослідженням 
фахівців однієї з найбільших консалтингових компаній 
світу Deloitte [41], у якому визначено, що корисним і затре-
буваним на ринку праці буде баланс технічних (STEM) і за-
гальних навичок та пізнавальних здібностей, таких як ви-
рішення проблем, креативність, соціальні навички й емо-
ційний інтелект, вміння вирішувати спори тощо, що є спів-
звучним із результатами досліджень МВФ. 

Що стосується використання податкових інструмен-
тів з метою збільшення можливостей підготовки STEM- 
персоналу та розвитку нових навичок, то, як приклад,  
можна навести положення законопроектів США, у яких 
аналізуються можливості впровадження податкового кре-
диту на позики з вищої освіти для студентів, які здобувають 
вищу освіту в галузях науки, технології, інженерії, матема-
тики та працевлаштовані за спеціальністю [133], або по- 
датковий кредит при оподаткуванні прибутковим подат-
ком доходів вчителів STEM-персоналу [105]. Зрозуміло, що 
такі пропозиції є дискусійними, адже регулювати кадрові 



 
3.1. Податково-бюджетні механізми розвитку смарт-промисловості 

 

 

 
101 

питання через податково-бюджетні інструменти не завжди 
доцільно через появу пільг для окремих верств населення, 
які нівелюють принцип нейтральності в оподаткуванні. 

Роботизація, а також інші підривні технології, які 
впроваджуються у смарт-промисловості, підштовхують до 
цифрової модернізації системи освіти та її трансформації 
відповідно до нових вимог. Навчання протягом життя 
(англ. lifelong learning) в умовах нової цифрової економіки, 
своєчасне навчання (англ. just-in-time learning), про яке 
йдеться у Програмі уряду ФРН Industrie 4.0 [29], – це вже 
не примха, а "нова нормальність", яка дозволить людині  
комфортно себе почувати в безперервному потоці зміни  
технологій і знань. 

При цьому важливо зауважити, що низькі заробітні 
плати стримують процеси автоматизації та роботизації, 
адже порівняно з іншими країнами Європи праця в Україні 
є однією із найдешевших [249].  

Загальна ставка податків і внесків на заробітну плату 
(англ. Labour tax Total Tax & Contribution Rate, TTCR) в Ук-
раїні відповідно до рейтингу Paying Taxes у 2016 р. стано-
вила вагому величину 43,1%. Але завдяки зменшеній у 
2017 р. фіксованій ставці Єдиного соціального внеску 
(22%) наразі TTCR дорівнює 24,8% [167]. Це менше ніж, на-
приклад, у Білорусі (39%) і Росії (36,3%), але вище, ніж у 
розвинених країнах-лідерах у сфері Індустрії 4.0 (Німеч-
чина – 21,4%, США – 9,8%). Отже, в принципі, податкове 
навантаження на працю доцільно зменшувати і в подаль-
шому, ураховуючи, що це сприятиме зростанню реальних 
заробітних плат і, відповідно, подальшій автоматизації ви-
робництва. На цьому, до речі, наполягали також автори 
проекту "Цифрова адженда України – 2020" [255, с. 43]. 
Проте такі пропозиції потребують подальшого обґрунту-
вання, оскільки зменшення обсягів податкових надход-
жень через зниження ставок має бути компенсовано ін-
шими інструментами податково-бюджетної політики (на-
приклад, через екологічні податки [126]). 
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Згідно з результатами дослідження фахівців World 
Bank шляхами вирішення проблеми зростаючих диспро- 
порцій у доходах можуть бути: 1) більш висока заробітна 
плата за рахунок внесення змін до колективних перегово-
рів або встановлення мінімальних розмірів оплати праці;  
2) перерозподіл доходу за допомогою податково-бюджет-
них інструментів; 3) поширення прав власності на капітал 
для забезпечення більш справедливого розподілу ренти від 
роботизації [95]. Проте одразу зазначаються негативні на- 
слідки першого варіанта рішення, адже у змаганні "робот – 
низькокваліфікований працівник" перемогу одержить ро-
бот, тому встановлення будь-яких розмірів оплати не буде 
актуальним питанням.  

Екологічне податкове регулювання. Однією з рис пе-
реходу до смарт-промисловості є більш раціональне вико-
ристання ресурсів, у тому числі природних. Останнє має ві-
дбуватися за рахунок поліпшення організації виробничих 
процесів та використання в них нових технічних і техноло-
гічних засобів, що створюються в секторі ІСТ, на якому ба-
зується розвиток смарт-промисловості й усіх кіберфізичних 
виробництв. Існують оцінки, за якими навіть попри розши-
рення сектору ІСТ у світі у 2030 р., викиди парникових га-
зів у ньому становитимуть не більше 1,97%  загальносвіто-
вих обсягів викидів в еквіваленті CO2 [69, с. 18], тобто  
нижче обсягів викидів лише CO2 у 2007 р. [121, с. 23].  

Використання ІСТ (виробів та послуг) у глобальному 
масштабі може привести до скорочення викидів парнико-
вих газів в еквіваленті CO2 у 2030 р. майже на 20% порів-
няно з 2015 р. За секторами економіки таке скорочення  
відображено на рис. 3.2.  

Найбільше скорочення викидів має відбутися у про-
мисловості (22%), наближаються до цього сектору сільське 
господарство (17%), будівництво (16%) та енергетика (15%). 
Розподіл зменшення викидів парникових газів в еквіва- 
ленті CO2 по країнах залежатиме від їх економічного роз- 
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витку, структури економіки та рівня цифровізації [69,  
c. 64-85]. 

 

 
Рис. 3.2. Очікуване скорочення викидів парникових га-
зів в еквіваленті CO2, обумовлене застосуванням ІСТ,  

за секторами світової економіки до 2030 р.  
(порівняно з 2015 р.) 

Складено за: Global e-Sustainability Initiative. #Smarter2030: ICT Solu-
tions for 21st Century Challenges. Global e-Sustainability 
Initiative by Accenture Strategy, 2015, p. 18. 

 
Для України оцінок зменшення викидів парникових 

газів в еквіваленті CO2 здійснено не було, також не розкри-
вається методика їх одержання для інших країн. У зв’язку 
з цим в ІЕП НАН України виконано розрахунки, засновані 
на міждержавних порівняннях з урахуванням таких фак-
торів, як тип економіки країни, тривалість й інтенсивність 
заходів екологічного регулювання економіки, структура ви-
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кидів забруднюючих речовин, частка ICT, структура еконо-
міки [205]. Результати обчислень засвідчили, що за умови 
широкомасштабного застосування ICT в Україні викиди 
CO2 у 2030 р. порівняно з 2015 р. можуть зменшитись на 
0,19 Гіга т по економіці загалом і на 0,06 Гіга т – у промис-
ловості37 (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Прогноз скорочення викидів парникових газів  

в еквіваленті CO2, викликаного застосуванням ICT,  
на 2030 р. (порівняно з 2015 р.), Гіга т 

 

Складено за: Global e-Sustainability Initiative. #Smarter2030: ICT Solu-
tions for 21st Century Challenges. Global e-Sustainability 
Initiative by Accenture Strategy, 2015, pp. 64-85; розра-
хунки: Гаркушенко О.М. ICT та захист довкілля в кон-
тексті переходу до смарт-промисловості: доповідна 
записка. Київ: ІЕП НАН України, 2017, с. 24-26. 

 

                                            
37 По Україні наведено саме зменшення викидів CO2, а не пар-

никових газів в еквіваленті цього газу через брак статистичної ін- 
формації.  
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Проте очікувані наслідки дигіталізації економіки  
можуть бути не тільки позитивними, але і негативними.  
Зокрема, важливою проблемою, що виникає в контексті пе-
реходу до смарт-промисловості, є поводження з електрон-
ним сміттям (ІСТ обладнання, що втратило свої споживчі 
властивості, теле-, радіотехніка, мобільні телефони та ін.). 
Показники утворення електронного сміття відрізняються 
між країнами залежно від рівня їх економічного розвитку 
та доходів населення 38, але збільшуються з часом. Так, у 
2000-2010 рр. у середньому на одного мешканця ЄС при-
падало від 3,9 до 4,3 кг електронного сміття, у 2015 р. – до 
14 кг, тобто, 8,3-9,1 млн т на рік по всьому об’єднанню. У 
США у 2005 р. на рік утворювалося 2,6 млн т електронного 
сміття, у Китаї – 2,5 млн т. Для порівняння: в Індії та  
Таїланді у 2007 р. утворилося 0,3 та 0,1 млн т електронного 
сміття відповідно [67]. 

З метою стимулювання забруднювачів до скорочення 
викидів забруднюючих речовин при переході до смарт-
промисловості важливою є не тільки імплементація кон- 
цепції 3R (англ. reduce-reuse-recycle) – "зменшення – по- 
вторне використання – переробка" [62]), але й упро- 
вадження нормативно-законодавчих норм і використання 
екологічних податків та заставно-поворотної системи. 

Проте реалізація на практиці концепції 3R матиме 
економічний сенс, тільки якщо витрати на переробку та 
інші способи поводження з відходами компенсуватимуться 
високими цінами на перероблену сировину та/або еконо- 
мічним агентам вигідніше збирати і переробляти відходи, 
ніж сплачувати екологічні податки за їх утворення. За ін-
ших умов та якщо сміттєві полігони, сміттєспалювальні за-
води та інші способи поводження з відходами відповідають 
найновішим санітарним й екологічним вимогам, забрудню-
вачам вигідніше не застосовувати цю концепцію [180, с. 2].  

                                            
38 У найбільш економічно розвинених країнах світу електронне 

сміття може становити до 8% обсягу муніципальних відходів [67]. 
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Для забезпечення належного поводження з виробами 
ICT на всіх етапах їх життєвого циклу в ЄС уже створено 
відповідне законодавство. Так, відповідно до п.1 ст. 7 Ди-
рективи щодо відходів електричного та електронного об- 
ладнання (Directive WEEE 2012/19/EU) виробники елек- 
тричного й електронного обладнання повинні забезпечити 
збір з 2016 по 2019 р. від 45% відходів такого обладнання, 
з 2019 р. – від 65%, а в наступні 3 роки цей показник має 
збільшитися до 85% [57]. 

Згідно з цією Директивою зібрані відходи мають 
пройти сортування та бути максимально переробленими 
або спеціальним чином обробленими перед розміщенням їх 
на сміттєвих звалищах [57, ст. 8, 11]. При цьому саме ви- 
робники електричної та електронної продукції повинні за-
безпечити фінансування заходів щодо збору, сортування, 
відновлення та екологічної утилізації відходів такої про- 
дукції [57, ст. 12]. 

Для стимулювання забруднювачів до скорочення ви-
кидів забруднюючих речовин у провідних промислово роз-
винених країнах світу (США, Японії, Німеччині), крім нор-
мативно-законодавчих норм, використовуються екологічні 
податки та заставно-поворотна система. Остання поєднує 
в собі включений до ціни податок на споживання продукту, 
який компенсується в разі повернення у встановленому по-
рядку продукту або тари на переробку. 

У США податок на телевізори, комп’ютерні монітори 
та ноутбуки варіювався в діапазоні від 6 до 10 дол. залежно 
від розміру екрану (2006-2011 рр.). Надходження від нього 
використовувалися для фінансування підприємств зі збору, 
сортування та переробки таких відходів. Водночас сума 
компенсації за повернення відходів до центрів переробки 
становила 28 центів за 450 г відходів і в подальшому могла 
бути збільшена [181]. 

Аналогічну систему доцільно впровадити і в Україні, 
але цьому має передувати створення відповідної інфра-
структури зі збору, сортування та переробки відходів. Крім 
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того, через незначні надходження від екологічних податків 
(менше 1% ВВП порівняно з 2-3% у країнах-членах ЄС) в 
Україні, навіть якщо буде прийнято рішення про впро- 
вадження заставно-поворотної системи, потрібно буде 
знайти додаткові кошти на її створення. 

Наразі в Україні ставки екологічних податків не  
заохочують забруднювачів до скорочення рівня викидів, 
скидів й утворення відходів (ці ставки в десятки та сотні 
разів нижчі за європейські) і не забезпечують достатніх  
надходжень для фінансування вирішення нагальних еколо-
гічних проблем [206] (наприклад, ліквідації сміттєвих зва-
лищ у Львівській області). Очевидно, що їх поступово по- 
трібно підвищувати до рівня європейських. Окрім еколо- 
гічного ефекту, такі заходи, як зазначено вище, можуть 
бути використані для часткової компенсації втрат бюджету 
у зв'язку з переходом до податку на виведений капітал  
і зменшенням соціальних нарахувань в умовах очікуваного 
витіснення праці роботами. 

Інші можливі напрями податково-бюджетного регу-
лювання. Через "розмиття" або зменшення податкової 
бази39 в період трансформації податкової системи, пов'яза-
ної з упровадженням цифрових технологій,  доцільним є пе-
ренесення акцентів в оподаткуванні на податки з об'єк-
тами, які добре контролюються всередині країни (нерухо- 
мість, успадкування майна всередині країни, прибутковий 
податок, "енергетичні" податки) [123]. 

Як варіант оподаткування нерухомості може розгля-
датися встановлення більш високої ставки податку на не-
рухомість у густонаселених районах та на нерухомість, що 
не використовується, і зменшення ставки там, де нерухо-
мість не користується попитом.  

З одного боку, таким чином можна простимулювати 
раціональне використання об'єктів нерухомості, з іншого – 

                                            
39 Наприклад, унаслідок роботизації зменшується дохід фізич-

них осіб, а для дигіталізації не потрібні виробничі площі.  
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ні для кого не є секретом те, що саме в густонаселених  
районах (принаймні, це актуально для України) цифрові та 
інші новітні технології, які автоматично підвищують вар-
тість нерухомості, є більш доступними для користування. 
Зазначені пропозиції є дискусійними, тому для початку до-
цільним є визначення мети оподаткування нерухомості. 
Так, наприклад, за мету у Фінляндії було взято раціональне 
використання нерухомого майна. Було підраховано, що в 
країні в чотири рази більше нерухомості, ніж потрібно за 
попитом, причому попит на нерухомість є в густонаселених 
регіонах і поступово зменшується далі від великих міст. Для 
більшої раціональності навіть пропонується використову-
вати офісні приміщення протягом ночі [123].  

Наступним кроком у формуванні нової системи опо-
даткування може стати визначення нових об'єктів оподат-
кування (товарів і послуг цифрової економіки, доходів, 
отриманих від збору та використання персональних даних) 
та перегляд принципів з адміністрування оподаткування, а 
саме укладання угод про надання інформації з компаніями, 
що використовують у розрахунках криптовалюту та циф-
рові платформи.   

В умовах стрімкого розвитку цифрової економіки ви-
никає все більше питань, пов’язаних із податковим регулю-
ванням трансфертного ціноутворення, оподаткуванням 
цифрових товарів і послуг, а також оподаткуванням біз-
несу, який використовує нові моделі та стратегії діяльності, 
при яких розмивається податкова база та виникають про- 
блеми з отриманням повної інформації для цілей оподатку-
вання. Певною компенсацією цих проблем може стати  
використання технології блокчейну, де реєстрація всіх  
транзакцій дозволить податковим адміністраціям здійсню-
вати збір повної інформації про активи, зобов'язання, до-
ходи та витрати компаній – користувачів блокчейну.  

Значні капіталовкладення в нові технології можуть 
бути компенсовані через, наприклад, інвестиційний подат-
ковий кредит та кредит на R&D. На початку реалізації 
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будь-якої великої інвестиційної програми розглядаються  
та зважуються всі фактори й умови фінансування, тому на-
явність такого податкового інструменту в будь-якій націо-
нальній податковій системі сприятиме збільшенню потен-
ціалу розвитку смарт-промисловості.  

 
 
3.1.3. Нові інструменти податково-бюджетного  

 регулювання розвитку смарт-промисловості 
 
Розвиток смарт-промисловості змусив фахівців з опо-

даткування замислитися над тим, який вплив матимуть 
зміни, що спричиняє дигіталізація, на стан податкових  
систем світу та які інструменти можуть бути застосовані 
для попередження негативних наслідків. Традиційні  
форми податково-бюджетного регулювання окреслено в 
попередньому пункті, а далі наведено нові податкові ін-
струменти, які тільки обговорюються, проте уже приверта-
ють до себе увагу і викликають гострі дискусії. 

Податок на роботів, тобто оподаткування частки 
внеску робототехніки і штучного розуму в економічних ре-
зультатах підприємств, ще донедавна був лише футуристи-
чним нарисом. Але уже в 2016 г. ідея податку на роботів 
була висунута в робочій доповіді Європарламенту, підго- 
товленій у Комітеті з правових питань. На думку Нобелев-
ського лауреата R. Shiller та B. Gates – одного із засновників 
компанії Microsoft, такий податок зміг би сповільнити про-
цеси стрімкої роботизації (хоча б тимчасово) і забезпечити 
доходи, необхідні для фінансування адаптації людей за до-
помогою програм перепідготовки звільнених працівників 
[147]. 

Проте в серпні 2017 р. у "The Telegraph" [112] було  
опубліковано статтю про те, що в рамках запропонованого 
перегляду податкового законодавства Південна Корея вже 
наприкінці року введе обмеження на надання податкових 
пільг для інвестицій в автоматизовані машини (роботів). 
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Очікується, що така податкова політика дозволить компен-
сувати втрачені податки на прибуток і сплачувати соціа-
льні виплати звільненим працівникам, яких замінили ро-
боти. Прямо назвати такі дії податком на роботів не можна, 
проте мета в них однакова – зменшення втрат соціальних 
податків. 

Приблизно в цей самий час у Каліфорнії було створено 
фонд "Jobs of the Future" та розпочато кампанію за впро-
вадження податку на роботів через побоювання, що вони 
поступово повністю витіснять людську працю [149]. Ос- 
новне завдання фонду полягає в дослідженні стану системи 
оподаткування у процесі змін на ринку праці та розробці 
контрзаходів для того, щоб роботизоване майбутнє було 
більш комфортним для людей.  

Наразі головним питанням для подальшого обгово-
рення залишається визначення терміна "робот". Проте за-
сновники фонду не наполягають на впровадженні саме по-
датку на роботів, розглядаються також альтернативні варі-
анти стягнення плати з власників автоматизованих вироб-
ництв. Припускається, що отримані кошти направляти-
муться на освіту, перепідготовку та цільові інвестиції в нові 
галузі. 

Іншої думки дотримується колишній міністр фінансів 
Греції Y. Varoufakis [177], який відносить до недоліків опо-
даткування роботів "розмитість" податкової бази внаслідок 
складності визначення поняття "робот" для цілей оподатку- 
вання, адже будь-який автоматичний механізм у принципі 
можна віднести до категорії роботів. Він підкреслює, що  
існує великий ризик ухилення від сплати такого податку, 
оскільки елементи робототехніки буде просто впроваджено 
в механізми, що не є роботами. Крім того, податок на робо-
тів є податком на капітал, який суперечить теорії оптима-
льного оподаткування. 

Вихід із цієї ситуації Y. Varoufakis вбачає у створенні 
державного трасту та введенні так званих "універсальних 
базових дивідендів", що фінансуються за рахунок доходів 



 
3.1. Податково-бюджетні механізми розвитку смарт-промисловості 

 

 

 
111 

від усього капіталу. На його думку, зростання темпів авто-
матизації та роботизації збільшуватиме доходи підпри-
ємств, що їх упроваджують, а через державний траст, який 
володітиме часткою акцій таких підприємств, відбувати-
меться автоматичний  розподіл прибутку у формі універ- 
сальних базових дивідендів, призначених для вирішення 
соціальних проблем [186]. 

Блокчейн-технології вважаються одним із найбільших 
винаходів XXI ст. Вони можуть радикально змінити багато 
чого з того, що наразі ми знаємо, робимо, а також те, як ми 
це робимо [137]. Як наслідок, уряди окремих країн наголо-
шують на тому, що ця технологія стає стратегічно важли-
вою, а тому потребує подальших досліджень й упрова-
дження у повсякдення життя, бізнес та державне управ-
ління. Оподаткування – одна зі сфер, де блокчейн-техноло-
гії можуть спричинити революцію [158] завдяки таким 
своїм рисам: 

прозорість – блокчейн являє собою розподілену базу 
даних, у якій, використовуючи консенсусний алгоритм, усі 
учасники мережі можуть бачити та перевіряти дані. При 
цьому докладний і незмінний характер блокчейну може за-
безпечити потенційно більш ефективний спосіб боротьби з 
ухиленням від сплати податків [31];  

контроль – розподілена база даних не може бути змі-
нена після введення даних, що зменшує імовірність ухи- 
лення від сплати податків або забезпечує легкість його ви- 
явлення [138]. Головна умова потрапляння даних у розпо-
ділену базу – підтвердження їх автентичності всіма учасни-
ками мережі. Це покладено в основу розумних контрактів, 
застосування яких може виключити необхідність існування 
посередників між державою та платниками додатків у ви-
гляді податкових агентів; 

інформація в режимі реального часу або наближеного 
до нього – наразі нарахування та мобілізація податків вико-
нуються ретроспективно. Застосування блокчейну перед-
бачає, що інформація оновлюється у всіх учасників мережі 
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в один і той самий час, що дозволяє безпечно і прозоро на-
раховувати та мобілізувати податки в режимі реального 
часу або наближеного до нього, виключаючи тим самим не-
обхідність авансових податкових внесків [48]; 

ефективність – використання блокчейну може істот-
но скоротити витрати бізнесу та держави. Усі блокчейни, 
пов'язані з бізнесом, утворюють його глобальний всеосяж-
ний "гроссбух" (англ. worldwide ledger). Аналогічно це може 
працювати і на рівні держави при нарахуванні та мобіліза-
ції податків, що усуне потребу в податкових перевірках 
компаній і приведе до значної економії державних видат-
ків на адміністрування та скорочення податкового персо-
налу. 

Серед ризиків та загроз застосування блокчейн-техно-
логій визначають: ризики соціального неприйняття (зв'язок 
із криптовалютами, які злочинці використовують з метою 
приховування своєї діяльності); регуляторні ризики (від- 
сутній достатній досвід реалізації масштабних блокчейн-
проектів у регульованому середовищі); технічні загрози 
(проблеми з пропускною спроможністю, затримкою оброб-
ки транзакцій, розмірами і швидкістю поширення даних, 
безпекою у вигляді можливості "атаки 51%", відмінністю 
версій, забезпеченням сумісності множинних ланцюжків 
тощо) [208; 245].  

Сценаріями трансформації оподаткування внаслідок 
упровадження блокчейн-технологій можуть стати такі:  

сценарій 1 – оподаткування транзакцій. Застосування 
технології блокчейн нівелює необхідність участі посередни-
ків у бізнес-процесах. Смарт-контакти автоматично запус-
кають дії або платежі, коли виконуються встановлені 
умови. Вони можуть використовувати інформацію в реаль-
ному часі, таку як дані GPS-даних активів, для ініціювання 
передачі права власності, оплати або інших результатів 
[48]. У контексті оподаткування це означає, що, використо-
вуючи технологію смарт-контрактів, послуги підприємств 
як податкових агентів втратять будь-який сенс. Таким чи- 
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ном, блокчейн-технологія дозволить уряду нараховувати та 
стягувати ПДВ, податок на доходи фізичних осіб чи пода-
ток на виведений капітал автоматично в режимі реального 
часу або наближено до нього в момент самої транзакції без 
посередньої участі підприємства як податкового агента; 

сценарій 2 – оподаткування видимого майна. У ре-
зультаті впровадження блокчейн-технологій традиційні за-
соби контролю за споживанням товарів і послуг можуть 
зникнути [245]. Як наслідок, держава не зможе використо-
вувати споживання як показник добробуту. Це безпосеред-
ньо вплине і на оподаткування. На відміну від першого, за 
другим сценарієм найбільш ефективним може стати так 
званий "податок на видиме майно" у вигляді оподатку-
вання вартісного майна, яке можна відстежити (напри-
клад, оподаткування машин, будинків) [245]. 

Отже, упровадження блокчейн-технологій в оподатку-
вання може мати такі наслідки: створення нових форматів 
податкової бази; відмова від посередницьких послуг під- 
приємств як податкових агентів; нарахування та мобіліза-
ція податків у режимі реального часу або наближеного до 
нього і, як наслідок, відмова від авансових податкових пла-
тежів; відмова від податків, що розраховуються шляхом 
співставлення доходів та видатків за період часу; форму-
вання нового підходу до податкового адміністрування, за-
снованого на принципах прозорості, контрольованості, без-
печності, ефективності; скорочення адміністративного  
персоналу та його перекваліфікація у STEM-персонал;  
зростання державних видатків на наукові дослідження та 
розробки у сфері блокчейн-технологій – у коротко- та се- 
редньостроковій перспективі; збільшення податкових над-
ходжень до бюджету, скорочення державних видатків на 
адміністрування – в довгостроковій перспективі. 

Наразі в Україні вивчається досвід упровадження  
блокчейн-технологій у державному управлінні: система де-
централізованих онлайн-аукціонів дозволяє здавати в  
оренду державне майно; поступово вирішуються питання 
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щодо переходу державних реєстрів і надання суспільних 
послуг на технологію розподіленого реєстру [171]. Тож ціл-
ком доречним є здійснення досліджень щодо аналізу дос-
віду використання цих нових технологій, визначення силь-
них та слабких місць блокчейну, адже вже зараз висловлю-
ються побоювання щодо використання відкритого вихід-
ного коду (який перебуває у вільному доступі для громад- 
ськості й обмежує можливості патентування), що може 
стати проблемою при встановленні прав на інтелектуальну 
власність  [98]. 

Таким чином, зміни, що відбувалися в економіці у 
зв'язку з появою нових технологій, завжди суттєвою мірою 
впливали на податкову політику та формування податкової 
системи будь-якої держави. Не оминають такі зміни і су-
часну систему оподаткування. Інтелектуалізація та цифро-
візація промисловості й економіки загалом сприятимуть 
збільшенню обсягів купівлі-продажу цифрових послуг й 
оцифрованих товарів, транснаціональних угод, пов'язаних 
із технологічним злиттям та поглинанням, доходів "без гро-
мадянства", зростанню нерівності в доходах через змен- 
шення кількості робочих місць низької кваліфікації та  
збільшення попиту на STEM-фахівців.  

Переваги новітніх технологій для економіки поляга-
ють у прозорості операцій та вільному доступі до даних, але 
саме вони і створюють найбільшу проблему сучасності – за-
хист персональних та корпоративних даних, що є об'єктом 
полювання онлайн-шахраїв й отримання надприбутків 
власниками "big data".  

Причинами (та одночасно метою) трансформації су-
часної податкової системи є:  

1) збільшення або стабілізація податкових надходжень 
для компенсації втрат податків на доходи та для фінансу-
вання нових потреб освіти;  

2) стимулювання інновацій для розвитку смарт-про-
мисловості та подальшої дигіталізації економіки; 
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3) підвищення якості та згодом – створення автомати-
чної системи податкового адміністрування.   

Для компенсації втрати сум податків на доходи, за-
знаної через зменшення споживання традиційних (нециф-
рових) товарів і послуг, "розмиття" податкової бази через 
агресивне податкове планування транснаціональних ком-
паній та для надання підтримки бізнесу у "смартизації" 
промислового виробництва і фінансування "нової" освіти 
можуть бути застосовані традиційні податкові інструменти 
та альтернативні пропозиції.  

До традиційних інструментів належать:  
збільшення ролі умовно незалежних від процесів дигі-

талізації податків (наприклад, майнових, енергетичних) 
шляхом перегляду податкових ставок та/або бази оподат-
кування; 

розширення об'єктів оподаткування, що з'являються 
завдяки цифровізації економіки (наприклад, електронні то-
вари та послуги, персональні дані, "big data"); 

перехід до справляння податку на виведений капітал 
замість податку на прибуток підприємств;  

упровадження та/або посилення R&D й інвестицій-
ного податкового кредитів (у випадку справляння податку 
на прибуток підприємств); 

упровадження податкового кредиту на позики з ви-
щої освіти.    

До альтернативних пропозицій належить упрова-
дження нових податків, яких досі не було, що може стати 
поштовхом до перегляду моделі податкової системи: 

податок на роботів як оподаткування частки внеску 
робототехніки і штучного розуму в економічних результа-
тах підприємств; 

отримання бюджетних доходів через механізм універ-
сальних базових дивідендів, що формуються за рахунок до-
ходів держави від участі в капіталі смарт-підприємств; 

перехід від традиційних податків, що розраховуються 
шляхом обліку доходів і витрат за період, до податків, що 
справляються в режимі реального часу.
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Інструментом, що сприятиме створенню нової авто-
матичної системи податкового адміністрування, є техноло-
гія блокчейну, яка надає можливості вільного доступу до 
транзакцій підприємств і громадян, автоматичних розра-
хунків податкових зобов'язань та списання коштів із бан-
ківських рахунків для сплати податків. Першим кроком у 
цьому напрямі може стати відмова від нинішніх податко-
вих декларацій і перехід до цифрових податкових рахун-
ків, а в подальшому необхідна розробка спеціальної цифро-
вої стратегії оподаткування. 

 
 
3.2. Фінансово-кредитні механізми розвитку  

 смарт-промисловості 
 
3.2.1. Взаємозв'язок фінансово-кредитних систем  

 і технологічних революцій 
 
Сучасний етап розвитку промисловості згідно з прин-

ципами "смарт" висуває нові вимоги до фінансово-кредит-
ного забезпечення їх розвитку, оскільки виробничі та фі-
нансові технології діалектично взаємопов'язані [203, с. 76]. 
Урахування цієї обставини відкриває широкі перспективи 
для наукових досліджень, спрямованих на виявлення зако- 
номірностей трансформацій фінансово-кредитного систем 
у контексті промислових революцій (вставка 3.2), і визна-
чення на цій основі ключових напрямів удосконалення фі-
нансово-кредитного сектору України в умовах поширення 
у світі технологій Індустрії 4.0. 

Таким чином, тісний взаємозв'язок між розвитком фі-
нансово-кредитного і промислового секторів економіки 
простежується на кожному етапі зміни технологічної пара-
дигми. Кожна промислова революція привносила в діяль-
ність банків нові технологій, які швидко поширювались і 
дозволяли поліпшити надання фінансових послуг (рис. 3.4).  
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Вставка 3.2 

Історичний аспект взаємозв'язку розвитку  
виробничих і фінансових технологій 

Перша промислова революція (XVII ст. – друга половина XIX ст.), 
що знаменувалася переходом від ручної праці до машинної, привнесла 
в життя людей масу нових технологій, частина з яких одразу ж були  
адаптовані під потреби банків і фінансових компаній. Поява парового 
двигуна, масова заміна дерев'яних виробів на металоконструкції та  
розвиток залізниць дозволили істотно підвищити можливості комуніка-
цій між окремими банками, відкрили нові перспективні напрями для 
вкладення коштів і сприяли збільшенню кількості фінансово-кредитних 
організацій, задіяних у процесах промислового розвитку. 

Наприклад, в Англії, де банківська система наприкінці XVII ст. 
була вже досить розвиненою, знайшов застосування широкий спектр 
нових для того часу фінансових технологій. Банки надавали комерційні 
кредити у вигляді торгових розписок і позики уряду, здійснювали облік 
векселів і чеків, приймали боргові цінні папери та акції та ін. Важливу 
функцію фінансового забезпечення промислових підприємств в Англії 
виконували торгові банки, які фінансували міжнародну торгівлю, а та-
кож спеціальні облікові доми, які здійснювали облік перекладних вексе-
лів, завдяки чому акумульовані кошти селян направлялися на потреби 
промисловості [80].  

В інших країнах, наприклад, у Франції та Бельгії, банки також 
відігравали не менш важливу роль у розгортанні промислової революції. 
Вони застосовували технології коротко- та середньострокового комер-
ційного кредитування, займалися скупкою акцій і кредитуванням обіго-
вих коштів, що сприяло суттєвому розширенню масштабів діяльності 
виробничих підприємств. Банки не тільки надавали кредити, задоволь-
няючи поточні потреби позичальників, але і знаходили нових клієнтів, 
фінансували потенційних акціонерів, розміщували цінні папери підпри-
ємств на фондових ринках і скуповували акції від власного імені [230]. 

Друга промислова революція (друга половина XIX – початок  
ХХ ст.) вплинула на розвиток фінансово-кредитних систем ще більш гли-
боко і сильно. Головними її детермінантами стали електрифікація та по-
ява телефонного і телеграфного зв'язку, що дозволило істотно скоротити 
час, необхідний на здійснення транзакцій усередині банківської сис-
теми, а також принципово збільшити оборотність ресурсів. Для розвитку 
фінансових технологій велике значення мало остаточне становлення  
фондового ринку та формування великого акціонерного капіталу, що в 
поєднанні зі зручним зв'язком контрагентів усередині фінансово-вироб-
ничих ланцюжків забезпечувало швидке промислове зростання в краї-
нах, де нові технології впроваджувалися в числі перших. Злиття банків-
ського і промислового капіталу, яке відбулося в результаті стрімкого  
зростання темпів виробництва, є ключовою характеристикою банківсь-
кої системи кінця XIX – початку ХХ ст. Особливо наочно це проявилося  
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в економіці США, де розвиток фінансово-промислових конгломератів 
мав вирішальне значення для становлення цієї країни як майбутнього лі-
дера світової економіки [234]. 

Як відзначав К. Маркс, система комерційного кредитування є од-
ним із стовпів, на якому ґрунтується все капіталістичне виробництво, а 
сам кредит прискорює розвиток матеріальних продуктивних сил і ство-
рення світового ринку [225]. Пізніше у своїй "Теорії економічного зрос-
тання" на цю обставину також указав Й. Шумпетер, стверджуючи, що 
побудова сучасної індустрії була б неможлива без кредиту, і що останній 
робить усі наявні засоби більш продуктивними [261, c. 62]. Широко ві-
доме його твердження про те, що банкір стоїть між тими, хто бажає здій-
снити нові виробничі комбінації, та власниками засобів виробництва, що 
перетворює його на "феномен розвитку", який уможливлює здійснення 
таких "нових комбінацій", у яких так чи інакше зацікавлене все суспіль-
ство. 

Третя промислова революція, початок якої припадає на другу по-
ловину XX  ст., традиційно пов'язується з появою комп'ютерів, електрон-
ної та обчислювальної техніки [16; 18], автоматизацією виробництва [17; 
201]. Використання електронних технологій дозволило банкам і різнома-
нітним фінансовим установам у режимі реального часу контролювати по-
зиції в різних валютах, миттєво проводити операції з контрагентами в 
будь-якій точці земної кулі, здійснювати автоматизовану обробку опера-
цій, що не тільки радикально збільшило оборотність активів, але і водно-
час істотно підвищило ефективність контролю за рухом коштів. У цьому 
контексті доцільно відзначити важливість створення міжнародної між-
банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT 
(англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), яка 
відкрила можливість складати угоди і здійснювати перекази валюти з мі-
німальними витратами і підтвердженням протягом доби.  

На етапі третьої промислової революції розвиток банківської 
справи ґрунтувався на використанні технологічних і продуктових інно-
вацій, інформаційних та організаційних нововведеннях, які значно змі-
нили підхід до стратегічного управління кредитно-фінансовими устано-
вами [194; 197; 238]. Серед широкого переліку банківських технологій, 
які з'явилися за часів третьої промислової революції, можна назвати по-
яву call-центрів, персональних моделей обслуговування, миттєвого безго-
тівкового переказу, пластикових карт, банкоматів і терміналів само- 
обслуговування, групових ощадних та кредитних програм, венчурного 
фінансування, операцій із деривативами тощо. У другій половині ХХ ст. 
у світі з'явилася велика кількість так званих "банків розвитку", які стали 
новим ефективним інструментом фінансово-кредитного забезпечення 
розвитку промислових підприємств в умовах становлення нового техно-
логічного укладу. Ці структури відіграли важливу роль у становленні еко-
номік Японії та Азіатських тигрів, дозволили прискорити модернізацію 
економіки Китаю, Німеччини і багатьох інших країн. 
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Банки, у свою чергу, стали каталізатором промислових  
трансформацій, створюючи сприятливі умови для зрос-
тання капіталу підприємств.  

У даному контексті для формування ефективного ме-
ханізму фінансово-кредитного забезпечення розвитку 
смарт-промисловості важливо враховувати особливості 
взаємозв'язку сучасних фінансових і виробничих техноло-
гій. Банки та інші фінансові установи завдяки технологіям  
інтернету речей набули нових комунікативних та обчислю-
вальних можливостей та вже вибудовують на їх основі біз-
неси принципово нового типу. Такі бізнеси не потребують 
розширення мереж філій та регіонального охоплення  
(оскільки інтернет усуває бар'єри відстані), а націлюють фі-
нансових посередників на вдосконалення віддалених ком-
понент обслуговування з використанням усіх доступних  
технологічних ресурсів.  

У свою чергу, для смарт-підприємств уже неважливо, 
де саме розташоване відділення банку або скільки у нього 
 

Закінчення вставки 3.2 
 

Четверта промислова революція (початок ХХІ ст.) характеризу-
ється розвитком виробничих кіберфізичних систем (смарт-промислово-
сті, Індустрії 4.0) і злиттям технологій із "розмиванням" меж між фізич-
ними, цифровими і біологічними сферами [22; 24; 26].  

Становлення Індустрії 4.0 і швидке поширення засобів електрон-
них комунікацій стали причиною виокремлення нового етапу в розвитку 
інших економічних підсистем, зокрема банківського сектору. Цей етап, 
що отримав назву "banking 4.0", або "digital banking", зумовив кардина-
льні трансформації характеру банківських послуг, які тепер повсюдно за-
сновані на інтернет-технологіях і віддаленому доступі (так званий фінтех, 
англ. fintech). У ХХІ ст. ці технології настільки міцно увійшли в банківську 
практику, що на ринку стали з'являтися банківські установи, які не ма-
ють реальних офісів і надають усі свої послуги тільки онлайн. У традицій-
них банках без використання інтернет-технологій не обходиться прак- 
тично жодна операція, в результаті чого, за прогнозами деяких експертів, 
до 2025 р. із ринку можуть повністю зникнути пластикові карти, багато 
традиційних відділень банків закриються, а більшість світових фінансо-
вих установ перейде в режим 2.0: їх послуги стануть доступними для гро-
шових операцій цілодобово з будь-якого куточка світу [27]. 

 



РОЗДІЛ 3. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ  
СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

 
120 

 
Рис. 3.4. Еволюція банківських технологій у процесі промислових революцій 

БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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співробітників. А важливим насамперед є те, наскільки 
швидко та якісно банк зможе задовольнити потреби клієн-
тів у банківських послугах і наскільки легко це буде зробити 
з використанням, наприклад, смартфона чи ноутбука. 

Іншим суттєвим висновком є необхідність удоскона-
лення політики державного сприяння розвитку та поши-
ренню інноваційних інструментів фінансування промисло-
вих підприємств, оскільки вони, по суті, є публічним благом 
і здатні забезпечити підвищення темпів економічного  
зростання на етапі становлення нового технологічного ук-
ладу. Як свідчить світовий досвід, найбільших успіхів в еко-
номічному будівництві досягають перш за все ті країни,  
в яких створені всі необхідні умови для фінансування про- 
мисловості, там, де підприємці з будь-яким розміром біз-
несу можуть безперешкодно отримати кредит у потріб- 
ний час, у потрібному місці, у необхідному обсязі та за  
прийнятну ціну. 

 
 
3.2.2. Фінансово-кредитні механізми регулювання  

 становлення смарт-промисловості з викорис-
 танням можливостей традиційного банкінгу 

 
Інструменти кредитного фінансування підприємств 

смарт-промисловості. Для успішного розвитку смарт-про-
мисловості велике значення має своєчасне й ефективне фі- 
нансово-кредитне забезпечення підприємств. Особливу 
роль воно відіграє на початкових етапах становлення й  
розвитку виробництва, коли необхідно сформувати пул ак-
тивів для нормального старту діяльності. Смарт-промисло-
вість у цьому відношенні не є винятком, оскільки для побу-
дови кіберфізичних систем і переходу до дигіталізованого 
автоматизованого виробництва будь-якій компанії потрібні 
значні суми додаткових коштів [5]. 

За критерієм наявності виробничої інфраструктури 
суб'єкти господарювання, які реалізують принципи смарт-
трансформацій, можуть бути розподілені на дві категорії: 
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великі та середні підприємства з діючою виробничою 
інфраструктурою, що потребує модернізації; 

малі інноваційні підприємства з необхідністю форму-
вання стартового капіталу для створення нової інфра- 
структури. 

Щодо першої категорії, а саме підприємств великого  
і середнього бізнесу, то в період становлення смарт-про- 
мисловості зазвичай застосовується класичний банків- 
ський інструментарій, зокрема, довгострокові позики. Най-
частіше такі компанії вже мають встановлені ділові відно-
сини з банками, що дозволяє істотно полегшити пошук до-
даткового "довгого" фінансування. У даному випадку по- 
трібно лише розширити кредитну програму, забезпечивши 
підприємству можливість закупівлі активів (насамперед 
цифрових) для переходу на мережеві виробництва. Такий 
перехід може відбуватися в рамках інвестицій, що заміщу-
ються, коли послідовно здійснюється оновлення всіх основ-
них виробничих фондів [144].  

Позитивний досвід Німеччини в цій сфері, яка є од-
ним із лідерів Індустрії 4.0, наведено у вставці 3.3. 

У малих підприємств, порівняно з промисловими гі- 
гантами, можливості масштабної технологічної модерніза-
ції виглядають значно меншими. Проте в період зміни тех-
нологічних укладів і промислових революцій у них є свої пе-
реваги – відсутній баласт у вигляді застарілих виробничих 
активів вартістю мільйони доларів, експлуатація яких уже 
не приносить бажаного ефекту, а інвестиції в модернізацію 
здатні окупити себе лише в довгостроковій перспективі. 
Крім того, малим підприємствам набагато легше перебудо-
вувати свій бізнес відповідно до вимог часу. Тому в період 
становлення смарт-промисловості так важливо звертати 
увагу не тільки на фінансування переоснащення діючих 
підприємств, що становлять основу накопиченого виробни-
чого потенціалу, але і на потреби малого бізнесу, який при 
незначних інвестиціях нерідко здатен демонструвати бага-
торазове збільшення прибутків. 
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Проблеми малих компаній, які намагаються взяти уч-

асть у процесах становлення промисловості нового типу, 
часто полягають у відсутності власних джерел для довго-
строкового фінансування, що робить їх більш залежними 
від зовнішніх джерел капіталу. Крім відсутності налагодже-
них каналів фінансування, проблема полягає в тому, що ме-
режева структура сучасної економіки не сприймає ті ком-
панії, які тримаються окремо від інших. Тому новим під- 
приємствам життєво важливо інтегруватися в уже діючі 
виробничі ланцюжки. Завдяки ним вони отримують до- 
ступ, у тому числі до каналів розподілу фінансування, що 

Вставка 3.3 

Німецький досвід кредитування розвитку Індустрії 4.0 

У Німеччині – провідній країні у сфері розвитку Індустрії 4.0 –  
банки відіграють ключову роль у фінансуванні компаній, які застосову-
ють сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Це багато в чому 
обумовлюється низькими процентними ставками, що створюють сприя-
тливі умови для довгострокового кредитування та стратегічного фінан-
сування [23]. Завдяки, у тому числі, Німеччині в цілому в Європі за період 
з 2011 по 2017 р. спостерігалось істотне зниження ставок за позиками 
для корпорацій (з 7 до 2,5-3%). Також існують програми з видачі нових 
кредитів на суму понад 1 млн євро з плаваючою ставкою (і з фіксацією 
на 3 поточних місяці), початкове значення якої становить 1,2% [50]. 

Розвитку смарт-індустрії в Німеччині сприяє також розгалуже-
ність банківської системи та її регіональна диверсифікація. Велика кіль-
кість так званих "домашніх банків" (англ. "house banks") дозволяє вироб-
никам здійснювати гнучку політику щодо залучення позикових ресурсів. 
Таким банкам часто добре відомі особливості бізнесу і фінансовий стан 
позичальників, що значно полегшує процеси прийняття рішень щодо ви-
дачі кредитів і забезпечення повернення фінансування [144]. Високу 
ефективність демонструють також земельні банки (нім. Landesbanken), 
які беруть участь у реалізації державних програм підтримки розвитку 
високотехнологічних підприємств, транспорту, комунікацій та інших не-
від'ємних елементів смарт-індустрії. Вони гарантують виділення позик  
і здійснюють загальну координацію фінансово-кредитного процесу, 
уможливлюючи дотримання балансу між державними та приватними ін-
тересами [240]. 
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дозволяє ліквідувати дефіцит коштів для поповнення капі-
талу [144]. 

В умовах дигіталізації, широкого використання IIoT  
і великих даних усі підприємства, незалежно від розмірів, 
отримують додаткові можливості підвищення економічних 
показників виробництва, скорочення термінів виходу на 
ринок нових товарів, забезпечення безвідмовного функціо-
нування виробничого устаткування і обладнання тощо. Усе 
це в комплексі здатне збільшити їх прибутковість, спри- 
яючи тим самим забезпеченню зворотності фінансування 
кредиторам, яке може здійснюватися з використанням  
різних інструментів [148]. Одним із них є фінансування 
інновацій у формі кредитування під придбання устатку-
вання, обладнання і технологій, що поєднує фінансовий лі-
зинг та покупки в розстрочку. При цьому експертним шля-
хом встановлюється вартість і період використання нових 
активів, терміни окупності й розмір прибутку, супутні ви-
трати та інші характеристики. У результаті розмір фінан-
сування покриває всі витрати, яких має зазнати компанія 
на придбання обладнання та його експлуатацію. Як різно-
вид даного способу практикується фінансування частко-
вого оновлення виробництва, модернізації його окремих 
вузлів і комунікацій. 

Важливим напрямом розвитку смарт-промисловості є 
також фінансування програмного забезпечення, що вклю-
чає як придбання нових цифрових продуктів, так і інвес-
тиції в їх розробку. Компанії часто мають потребу в повно-
цінному програмно-апаратному забезпеченні виробництва, 
що змушує їх шукати додаткові ресурси. Вони можуть на-
даватися в рамках спеціального перехідного фінансування, 
яке передбачає відстрочку терміну платежу по кредитах на 
нову систему, якщо вона ще не була встановлена або запу-
щена в експлуатацію. Це дозволяє уникнути подвійних ви-
трат, без необхідності оплачувати нове обладнання або  
систему, поки старі ще працюють. 
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Поширеним інструментом фінансування виробничих 
активів є кредити під заставу. У процесі розвитку смарт-
промисловості вони також можуть демонструвати високу 
дієвість, оскільки системи IIoT прив'язуються до одержу-
вача платежу, що стимулює їх використання з максималь-
ною ефективністю. Такий підхід, разом із можливістю від-
криття кредитних ліній, дозволяє компаніям, що розвива-
ються, коригувати структуру свого капіталу, оптимізувати 
податкові зобов'язання, підвищувати оборотність активів  
і забезпечувати стабільність на конкурентному ринку [148]. 

Венчурне фінансування. Крім кредитних способів під-
тримки розвитку смарт-трансформацій, фінансові уста-
нові можуть брати безпосередню участь у формуванні ка-
піталу виробничих підприємств. Такий спосіб фінансу-
вання демонструє свою ефективність на прикладі багатьох 
економік і в своїй більшості вважається венчурним. У роз-
винених європейських країнах джерелами венчурного ка-
піталу більш ніж на половину є банки, завдяки яким що- 
річно надходить інвестицій на суму близько 2 млрд євро 
[193]. Велику роль у розвитку венчурного інвестування  
відіграють також державні програми підтримки, в рамках 
яких здійснюється фінансування малих і середніх фірм, на-
дається спеціальний "пайовий капітал" для підприємств 
машинобудування, що розвивають інформаційні та біотех-
нології, комп'ютерних і телекомунікаційних компаній тощо. 
Крім фінансування виробництва, в рамках державних про-
грам значні асигнування (щорічно близько 4 млрд євро) ви-
діляються на розробку авангардних технологій [68]. 

В Україні процес венчурного фінансування регламен-
тований Законом "Про інститути спільного інвестування", 
який визначає особливості створення та функціонування 
венчурних фондів. Саме в такий організаційно-правовій 
формі і функціонує більшість венчурних підприємств в Ук-
раїні, які перетворились не стільки на інструмент розвитку 
інноваційного виробництва, скільки на спосіб мінімізації 
податкового навантаження й управління власністю [247]. 
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Наразі багато з українських венчурних компаній задіяні у 
традиційних галузях економіки, їх засновниками є іно- 
земці, реальна мета яких полягає в отриманні податкових 
пільг і заниженні задокументованих витрат. Одним із спо-
собів вирішення цієї проблеми може стати перегляд зако-
нодавства, що регулює діяльність інститутів спільного фі-
нансування, надання податкових пільг тільки тим інститу-
там, які демонструють реальні результати, а також чітке за-
кріплення за венчурним фондом інноваційної спрямовано-
сті [195]. 

Цифрові банки. В епоху становлення Індустрії 4.0  
трансформуються багато аспектів фінансового посередни-
цтва, яке стає більш гнучким і привабливим для клієнтів. У 
цьому аспекті велику роль відіграє поява цифрових бан-
ків – якісно нового інструменту надання банківських пос-
луг, зав'язаного на інтернет-технологіях. Цифрові банки 
вже з'явились у Німеччині, Італії, Великобританії, Польщі та 
інших країнах [110; 143; 239] та являють собою інтегровані 
банківські установи з розвиненим віртуальним офісом й 
електронним каналом обслуговування. Таким банкам вже 
не потрібно думати про канали обслуговування клієнтів, і 
зрозуміло, що всі вони тепер орієнтовані на цифрові техно-
логії. Банкомати, сall-центри, відділення, інтернет-банкінг, 
мобільний банкінг – усе тепер цифрове. Отже, кредитні ус-
танови теж стають цифровими і спираються на нові плат-
форми, які проникають у кожну клітину банківського орга-
нізму [246, с. 11].  

При реалізації стратегії розвитку цифрового банку на 
перший план виходять технології "big data", оскільки тепер 
він прагне керувати взаємовідносинами за допомогою ма-
сової персоналізації, яка досягається за рахунок кон- 
текстно-залежного обслуговування будь-якого клієнта там, 
де це доречно. Це означає, що цифровому банкіру необ- 
хідно проаналізувати ексабайт клієнтських даних, щоб ви-
значити, які контекстно залежні послуги йому можуть зна-
добитися [246, с. 12]. 
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Узагальнено схему розвитку цифрового банку можна 
представити таким чином. Традиційна модель функціону-
вання будь-якої кредитної установи базується на тому, що 
банк є центром надання всіх послуг і клієнту необхідно туди 
потрапити, щоб ці послуги отримати. У цифрового банку в 
центрі обслуговування перебуває клієнт, якому тепер не по-
трібно нікуди йти, оскільки доступ до банківських послуг у 
нього під рукою в режимі "24/7" через смартфон, планшет 
або ноутбук. При цьому користувач отримує можливість 
здійснювати максимально можливу кількість банківських 
операцій без необхідності візиту в банківський офіс 
(рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Елементи віддаленого обслуговування  
у цифровому банку 
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Уся ця система будується на створенні якісних кана-
лів цифрових комунікацій, що дозволяє забезпечити високу 
швидкість транзакцій, їх безпеку та надійність. Це особ-
ливо важливо у світлі того, що цифровий банк, по суті, є 
величезним електронним сховищем даних, збереження 
яких виступає головним елементом фінансової безпеки. 
Крім цього, значуща відмітна риса цифрового банку поля-
гає у крайньому індивідуальному підході до вирішення  
завдань клієнтів – практично з кожним із них побудована 
унікальна модель відносин. Особливо це стосується корпо-
ративних клієнтів і підприємців, який повинні отримувати 
максимальний доступ до здійснення операцій зі своїми ак-
тивами. 

Банки розвитку. Розвиток інноваційної дигіталізова-
ної промисловості, з одного боку, потребує значних витрат 
фінансових ресурсів, левова частка яких сконцентрована у 
приватній банківській системі, а з іншого – привертає увагу 
держави, яка на практиці має невеликий набір інструмен-
тів впливу на комерційні банки і пропозицію кредитів. Од-
ним із варіантів вирішення даного питання стало ство-
рення банків розвитку – змішаних фінансових інститутів, 
що часто перебувають у веденні уряду, але здійснюють ши-
рокий спектр банківських операцій. Маючи достатній об-
сяг власного капіталу, право функціонування на банківсь-
кому та фінансовому ринках, а також ряд інших повнова-
жень, банки розвитку стали ефективним інструментом ви-
рішення завдань фінансово-кредитного забезпечення про-
мисловості в умовах її реструктуризації та необхідності пе-
реведення на інноваційний шлях розвитку. 

Проблема створення в Україні ефективного банку  
розвитку неодноразово обговорювалася як на теоретич-
ному, так і на практичному і законодавчому рівнях [196; 
216; 218; 226]. Узагальнюючи дані дослідження, слід ак- 
центувати увагу на зв'язку цього інструменту кредиту-
вання з розвитком смарт-промисловості й механізмом  
адаптації їх діяльності до нових реалій функціонування ви- 
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робничих систем. Такий зв'язок також має діалектичний 
характер: з одного боку, банк розвитку здатен стимулювати 
розвиток кіберфізичних систем і електронно-мережевої 
взаємодії, а з іншого – сам перебуває під впливом розвитку 
мережевих й обчислювальних технологій, трансформу- 
ючись так само, як і інші організації. 

Із використанням нових банківських технологій у  
банку розвитку відкривається можливість інкорпорувати 
процеси фінансового управління виробничими компаніями 
в загальну систему планування фінансових потоків банку. 
Отримуючи в режимі реального часу дані про динаміку ви-
робництва і необхідні для його наступного циклу ресурси та 
зіставляючи цю інформацію з фінансовим станом підпри-
ємства, банк здатен оцінити загальну потребу фірми у кре-
дитних ресурсах і розробити індивідуальну програму фі-
нансування. Це дозволить не допустити зупинки виробни-
чого процесу й оперативно реагувати на потреби компаній 
у додаткових активах. Включення банку у віртуальну сис-
тему управління виробничим процесом дозволяє також сут-
тєво підвищити якість контролю за платоспроможністю по-
зичальників, гарантувати повернення коштів і прозорість 
їх використання. 

Прикладом успішного функціонування банку роз- 
витку з використанням нових можливостей цифрових тех-
нологій може служити Банк розвитку Німеччини (нім. 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), який уже багато років 
є одним із головних інвесторів у промислові, сільськогоспо-
дарські, екологічні та інші проекти не тільки в цій країні, 
але і по всьому світу [97]. Банк бере участь в урядових про-
грамах з розвитку інтернету речей. Наприклад, у 2015 р. 
ним було надано кредит на проведення високошвидкісного 
інтернету у віддалені німецькі села. Крім того, він фінан-
сово забезпечує виконання численних програм підтримки 
малого і середнього бізнесу, націлених на "дигіталізацію" ні-
мецьких підприємств і включення їх до складу Індустрії 4.0. 
Разом з тим сам банк прагне стати цифровим, постійно 



РОЗДІЛ 3. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ  
СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

 
130 

вдосконалюючи механізми обслуговування, підключаючись 
до систем "big data" і впроваджуючи провідні банківські  
технології, що істотно підвищують його конкурентні пере-
ваги. 

Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що традиційні 
інструменти банкінгу, які можуть використовуватися для 
фінансового забезпечення розвитку смарт-промисловості в 
Україні, можна поділити на кредитні, інвестиційні (пайові) 
та організаційно-фінансові. Найбільшою групою є кредитні 
інструменти розвитку, що традиційно застосовуються для 
фінансування промислових виробників. Серед них найчас-
тіше використовується механізм надання довгострокових 
кредитів, який у різних фінансових інститутах може набу-
вати своїх особливостей, проте незмінно залишається го- 
ловним джерелом поповнення основного капіталу як для 
невеликих стартапів, так і для великих компаній із багато-
мільйонним обігом. 

Таким чином, для формування ефективного меха- 
нізму фінансово-кредитного регулювання розвитку смарт-
промисловості може бути застосований широкий інструме-
нтарій, заснований на традиційних кредитних продуктах 
банків (адаптованих залежно від розмірів позичальників  
і ступеня їхнього технологічного розвитку), засобах пайо-
вого фінансування, а також на організаційно-фінансових 
засобах, які сприяють поліпшенню інституційного середо-
вища функціонування промислових підприємств (рис. 3.6).  

В українських реаліях може бути застосований прак-
тично весь спектр наведених на рис. 3.6 інструментів, оскі-
льки для жодного з них немає концептуальних обмежень 
щодо структури або рівня розвитку економіки. Проблема 
лише полягає в інституційних обмеженнях, таких як недо-
сконалість господарського законодавства, високий ступінь 
бюрократизації економіки і корупції, а також у відсутності 
політичної волі до вирішення стратегічних економічних  
завдань "розумного" розвитку. Саме тому в Україні досі не 
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створено Національний банк розвитку – фінансовий інсти-
тут, здатний стати потужним інструментом розвитку 
смарт-промисловості, який продемонстрував свою ефек- 
тивність у багатьох країнах. Створення такого інституту 
або схожого з ним за функціями (наприклад, це може бути 
Фонд розвитку промисловості, як у РФ) є першочерговим 
завданням для уряду на найближчі роки. 

 

 
Рис. 3.6. Банківський інструментарій регулювання  

розвитку смарт-промисловості в Україні 
 

Іншим важливим напрямом розвитку механізму фі-
нансово-кредитного розвитку смарт-промисловості є вдос-
коналення законодавства, що регламентує процес венчур-
ного фінансування. Потрібно розширити спектр організа-
цій, які можуть називатися венчурними фондами, перегля- 
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нути політику надання податкових пільг інститутам спіль-
ного фінансування (вони повинні отримувати їх за резуль-
татами роботи в інноваційних сферах), а також розробити 
механізм реалізації державних програм надання венчур-
ного капіталу аж до створення спеціалізованої державної 
венчурної компанії. Крім цього, необхідно розробити меха-
нізм венчурного фінансування з використанням банків- 
ського капіталу, а також регламентувати створення вен- 
чурних фондів у складі депозитних та інших фінансових 
корпорацій. 

Перспективним напрямом також є планомірний роз-
виток банкінгу 4.0 на основі формування комплексної фі-
нансової інфраструктури та широкого застосування інно-
ваційних принципів фінтеху. 

 
 
3.2.3. Сприяння розвитку смарт-промисловості   

 з використанням можливостей фінтеху 
 
Наразі тенденції у сфері банкінгу розвиваються таким 

чином, що рано чи пізно багато традиційних банків будуть 
перетворені на банки нового типу або, принаймні, надава-
тимуть послуги фінтеху.  

Під фінтехом зазвичай розуміють новий сектор еконо-
міки, у якому розробляються й упроваджуються іннова-
ційні технології та програмне забезпечення для вдоскона-
лення фінансової діяльності [145]. У даний час до фінтеху 
відносять: необанки (стартапи, що надають певні банків-
ські послуги виключно через мобільні додатки та веб-
сайти); іншуртех (технології для модернізації та поліпшення 
бізнесу у сфері страхових послуг, від англ. insurance – стра-
хування); держтех (технології у державних інститутах);  
регтех (програмне забезпечення та інші технології, що до-
помагають фінансовим компаніям у сфері регуляторного 
комплаєнса); онлайн і безконтактні платежі, кредитування 
P2P (англ. peer-to-peer – рівний до рівного) і P2B (англ. 
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person-to-business – від людини до бізнесу); використання 
хмарних обчислень, великих даних і API (англ. application 
programming interface – інтерфейс прикладного програму-
вання) для надання фінансових послуг, використання тех-
нології блокчейн, краудфандингу [142]. Як правило, на-
дання такого типу послуг реалізується фінтех-компаніями, 
які є інноваційними стартапами. Серед них виокремлюють 
так званих єдинорогів (англ. unicorns) – підприємства,  
ринкова вартість яких перевищує 1 млрд дол. Однак і тра-
диційні банки також упроваджують такі інноваційні по- 
слуги. 

Основу високих очікувань, пов'язаних із розвитком 
фінтеху, становлять чотири ключові технології, які вважа-
ються руйнівниками традиційних фінансових послуг [111]:   

біометрія – використання унікальних фізичних харак-
теристик, таких як відбитки пальців, райдужна оболонка 
ока або особливості голосу, для автентифікації транзакцій; 

блокчейн – побудова децентралізованої бази даних, 
стійкої до зловмисних і помилкових маніпуляцій та призна-
ченої для впорядкованого зберігання інформації з прив'яз-
кою до часу;  

когнітивні обчислення – застосування таких методів, 
як машинне навчання, інтелектуальна аналітика і розпізна-
вання мови, що імітують функціонування людського мозку;  

відкритий банкінг – надання користувачеві доступу 
до мережі даних фінансових установ із використанням ін-
терфейсів прикладного програмування, більш відомих як 
API. 

Розвиток цифрових технологій у сфері фінансового 
посередництва у комплексі зі змінами вимог споживачів 
обумовили прискорений розвиток так званих цифрових 
екосистем – груп взаємозалежних підприємств і людей, які 
поділяють стандартизовані цифрові платформи для досяг-
нення взаємовигідних цілей (таких як комерційна вигода, 
інновації або загальні інтереси) [157].  
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З позицій фінтеху екосистема – це мережа організа-
цій, що створюються навколо платформи та користуються 
її послугами для задоволення кінцевих фінансових потреб 
клієнтів – юридичних і фізичних осіб. Її центральним  
елементом є цифрова платформа – майданчик, який дозво-
ляє в режимі реального часу за рахунок відкритих інтер-
фейсів і коду, машинного навчання, хмарних технологій та 
аналізу великих даних формувати із заданим рівнем без-
пеки кращі пропозиції для клієнтів як з надання власних 
товарів і послуг, так і за рахунок підключення пропозицій 
зовнішніх провайдерів. При цьому, за оцінками експертів, 
до 2025 р. цифрові екосистеми можуть охопити до 30% ви-
ручки в регіонах присутності за рахунок оптимізації лан-
цюжка посередників між виробниками товарів/послуг та 
споживачами [244]. 

Для смарт-промисловості особливе значення фінтеху 
обумовлене тим, що він пропонує нові фінансові продукти 
та послуги як окремим промисловим підприємствам, так  
і цифровим платформам у сфері індустрії за принципом  
точного налаштування на клієнта (за часом, обсягом, ці-
ною) з використанням методів просунутого аналізу "вели-
ких даних", що надходять від смарт-підприємств та інших 
джерел інформації (соціальних мереж, пошукових запитів, 
онлайн-заявок тощо). Активна дигіталізація фінансів стає 
фактором стимулювання розвитку промисловості на рівні 
як окремих бізнес-процесів, так і промислового виробни- 
цтва в цілому. 

Оскільки смарт-підприємство являє собою гнучке кі-
берфізичне виробництво, ключовими особливостями якого 
є індивідуалізація виробництва для задоволення потреб 
споживача з мінімальними затримками, а також інкорпо-
рованість із web-технологіями та каналами інтернет-кому-
нікації, для розвитку таких підприємств традиційний бан-
кінг може стати стримуючим фактором [201]. І, навпаки, 
розвиток фінансових технологій, що забезпечують швид-
кий клієнт-орієнтований доступ до фінансових ресурсів  
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розглядається як стимулюючий фактор розвитку смарт-
промисловості. 

Аналіз розвитку фінтеху у світі та Україні. За да-
ними звіту KPMG "The Pulse of Fintech Q2 2017. Global ana-
lysis of investment in fintech" [100] у ІІ кварталі 2017 р. сві-
тові інвестиції у фінтех склали 8,4 млрд дол. За результа-
тами дослідження Ernst & Young щодо видів фінтех-діяль-
ності основною послугою є онлайн-платежі та перекази гро-
шей [61]. Причому їх частка в загальній сукупності послуг 
зросла з 18% у 2015 р. до 50% у 2017 р. Такий активний 
розвиток обумовлений розширенням використання смарт-
фонів і прив'язаних до них персональних мобільних гаман-
ців, наприклад, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, 
Alibaba Alipay та ін. [39]. Друге місце посідає надання по- 
слуг страхування (англ. Insurtech) – 24% у 2017 р. (8% у 
2015 р.). 

Світове лідерство з розвитку фінтех-стартапів нале-
жить Китаю: 8 з 27 єдинорогів розташовані саме в Китаї. 
Однак за показником кількості необанків лідирує Велико- 
британія – 40 (Індія – 8, США – 5, Франція – 4, Німеччина – 
3, Китай – 2) [39].  

У ЄС під впливом тенденцій до прискореного роз- 
витку Індустрії 4.0 Європейська Комісія затвердила про-
граму формування ринку телекомунікацій та розвитку IT-
сфери, в рамках якої також відбудеться уніфікація регуля-
торних вимог щодо сприяння конкуренції [260]. Як відомо, 
спрощений доступ до виробничих факторів є важливою  
передумовою для розвитку смарт-промисловості. Європей-
ські компанії, на які орієнтуються українські товаровироб-
ники, потребують надійних ресурсів на оптимальних для 
них умовах. Однак доступи до ринків капіталу, енергетич-
них ресурсів і сировини, як і раніше, мають фінансові об-
меження. Потреба у знятті цих фінансових обмежень із ви-
користанням нових можливостей фінтеху пов'язана з тим, 
що після світової фінансово-економічної кризи за умов 
штучно занижених процентних ставок, що спонукають фі- 
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нансові спекуляції, залучати позикові кошти в реальний  
сектор стало дуже непросто. Особливо критичною проблема 
є для інноваційних малих і середніх підприємств. 

Тренд на дифузію цифрових технологій серед про- 
мислових підприємств приводить до поширення викорис-
тання хмарних обчислень, онлайн-додатків, 3D-друку і ди-
зайну, робототехніки, а також смарт-заводів. Як наслідок, 
велика увага приділяється розвитку інфраструктури в ЄС  
і конвергенції інформаційних телекомунікаційних техноло-
гій з енергетикою, логістикою, урядовими послугами [260]. 

Розповсюдження нових фінансових технологій базу-
ється на очікуваннях суттєвого збільшення ефективності 
кредитної діяльності. Наприклад, французький банк BNP 
Paribas у лютому 2017 р. оголосив, що протягом наступних 
трьох років він подвоїть свої інвестиції в технології фінан-
сових послуг до 3 млрд євро (3,35 млрд дол.). Інвестиції 
спрямовані на досягнення трьох головних цілей: цифрова 
трансформація, формування нового досвіду клієнтів і зро-
стання ефективності. При цьому керівництво установи 
вважає, що завдяки таким вкладенням сукупна економія 
витрат до 2020 р. сягатиме 3,4 млрд євро і ще 2,7 млрд євро 
в наступні роки [111]. 

З урахуванням майже експоненціальної тенденції у 
світі до зростання інвестицій у фінтех (рис. 3.7) глобальна 
ситуація у сфері фінансових послуг уже в найближче деся-
тиліття може суттєво змінитися.  

Оскільки різниця між фінансами і високими техноло-
гіями все більше розмивається, очевидно, що раніше ство-
реним традиційним фінансово-кредитним установам дове-
деться зіткнутися з новими серйозними конкурентами, і не 
тільки в особі стартапів. Гіганти цифрових технологій, що 
базуються в Силіконовій Долині, такі як Google, Apple і 
Facebook, також мають свої плани на розширення бізнесу у 
сфері фінансових послуг [111]. 

Важливим напрямом розвитку фінтеху є інтеграція 
його нових можливостей з авангардними технологіями 
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Рис. 3.7. Загальна вартість інвестицій у фінтех у світі  
з 2008 по 2020 р. (прогноз) 

Складено за: Statista. Value of Fintech investments globally 2020. Sta-
tistic, 2017. 

 
смарт-підприємств. Уже зараз провідні промисловці у гли-
боко автоматизованих галузях знаходять можливості такої 
інтеграції. Зокрема, в автомобільній промисловості вони 
поширюються на сфери лізингу і фінансів, страхування, 
дигіталізованих роздрібних продажів, цифрових платежів 
та автомобільного сервісу. Як відзначають фахівці Frost & 
Sullivan, фінтех-компаніям і виробникам оригінальної ав-
томобільної техніки доведеться розробляти єдину систему 
надання сервісу для заохочення масового сприйняття по- 
слуг у розрізі марок автомобілів, демографічних характери-
стик і регіонів. Із поліпшенням доступності та збільшенням 
простоти транзакцій за допомогою цифрових платформ по-
стачальники техніки зможуть досягти зростання продажів 
на 3-4% за рахунок розвитку провідних методів цифрового 
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лізингу та фінансових інструментів. У цілому автомобільні 
виробники і постачальники показали готовність до розши-
рення своїх фінтех-портфоліо й експериментальних проек-
тів у сфері фінансів та страхування до 2018 р. та у сфері 
зручності в автомобілях до 2022 р. [8]. 

В Україні, яка орієнтована на Європейську еконо- 
мічну інтеграцію, також вже присутні або запускаються  
окремі фінтех-компанії та проекти. Більша частина (60%) 
фінтех-провайдерів з'явились у державі останніми роками 
(2015-2017) [176]. Майже 85% уже розпочали пропонувати 
продукти та надавати послуги, найбільш популярними се-
ред яких є платежі та грошові перекази (рис. 3.8).  

 

 
 

Рис. 3.8. Напрями діяльності фінтех-компаній в Україні 
(2018 р.) 

 

Складено за: USAID. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та ка-
талог. Проект USAID "Трансформація фінансового  
сектору", 2018. 77 с.     
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У 2012 р. недержавна організація Social Boost [155] 
запустила проект "1991 Open Data Incubator" [3] – некомер-
ційний інкубатор, основною місією якого є створення еко-
системи відкритих державних даних і забезпечення віль-
ного доступу до них [202]. За підтримки цього інкубатора 
було проведено понад 10 національних хакатонів 40, у їх ро-
боті взяло участь понад 1000 зацікавлених осіб, а з розгля-
нутих більш ніж 800 ідей фінансування отримали трохи  
більше 20 проектів, серед яких два фінтех-стартапи:  

Open Banking Lab (разом з OTP Bank і за підтримки 
НБУ) [2; 135]; 

Fintech Master (разом із Mastercard і за підтримки 
НБУ) [1; 225]. 

Навесні 2017 р. колишньою командою топ-менеджме-
нту Приватбанку був анонсований старт банку без від- 
ділень (необанку) під брендом iBox Bank [172]. Основними 
його послугами мають стати випуск карти з кредитним лі-
мітом до 100 тис. грн, сплата відсотків на залишок власних 
коштів на карті, повернення відсотків від покупок 
(кешбек). 

У цілому сегмент онлайн-платежів в Україні розвива-
ється відносно динамічно. Крім послуг з онлайн-платежів, 
які можна здійснити через особистий кабінет в інтернет-
банкінгу, є також і небанківські фінансові установи, які на-
дають таку можливість із прив'язкою кількох карт різних 
банків: Portmone, iPay, EasyPay, LiqPay та ін. 

Улітку 2017 р. в Україні пройшла перша конференція 
з іншуртеху [86], на якій запрошені страхові та перестра-
хові компанії почали обговорювати перспективи впрова-
дження даної послуги в Україні. 

P2P і P2B кредитування (що іноді об'єднуються зага-
льним терміном "краудлендинг" [211]) також представлене 

                                            
40 Англ. hackathon, від hack і marathon – форум розробників, 

на якому фахівці з різних сфер програмного забезпечення (програ- 
місти, дизайнери, менеджери) спільно працюють над вирішенням 
будь-якої проблеми. 
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в Україні поки що одиничними випадками впровадження: 
наприклад, у ПриватБанку [90] і на платформі Advance 
Finance Alliance [209]. 

На другій конференції "Fintech Ukraine 2017: the 
power of finnovation" [10] було продемонстровано 14 проек-
тів у сфері фінансових інновацій [224] (вставка 3.4). До 
них, зокрема, належать онлайн-ведення бізнесу, дистан-
ційне одержання фінансових послуг, інтеграція соціальних 
мереж із банківськими системами,  можливість викорис-
тання хмарних обчислень і віддаленої ідентифікації для  
бізнес- і банківської аналітики, надання API для інтеграції 
в бізнес та ін. 

Поступово розвивається в Україні і краудфандинг. 
Прикладом може служити один із масштабних майданчи-
ків – "Велика Ідея" [15]. В умовах недостатнього державного 
забезпечення, а також слабкої уваги банків до потреб ма-
лого та середнього бізнесу в такий спосіб фінансуються со-
ціальні проекти. Найбільшими українськими стартапами, 
профінансованими і "розкрученими" за допомогою крауд-
фандингу, стали LaMetric (зібрано 369 тис. дол.), Petcube 
(251 тис. дол.), iBlazr (156  тис. дол.) [87]. 

Аналіз стан розвитку інтернет-банкінгу України свід-
чить, що серед банків першої двадцятки вже всі вони ма-
ють сервіс онлайн-банкінгу (інтернет-банкінгу) (табл. 3.3). 
Проте жоден із них не надає свої послуги так, щоб клієнту 
не було необхідності відвідувати відділення (як у необан-
ках). Крім того, відкриття онлайн-банкінгу здійснюється як 
додаткова послуга до вже купленої у відділенні (до картко-
вого проекту, кредиту або депозиту та ін.). З усіх банків 
першої двадцятки поки що тільки ПриватБанк найближ-
чий до того, щоб бути названим банком покоління фінтеху. 
Тим більше поки що не йдеться про активне і масове вико-
ристання нових можливостей фінтеху для сприяння роз- 
витку смарт-індустрії, яка поки що представлена в Україні 
окремими стартапами.  
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Вставка 3.4 

Проекти Fintech Ukraine 2017 

MOCash – платформа, яка допомагає підприємцям і власникам 
бізнесу дистанційно отримувати позики без застави та поручительства, 
а жителям країни – цілодобово і без вихідних інвестувати безпосередньо 
в український бізнес. Кожен офіційно зареєстрований підприємець 
може розповісти про свій бізнес і залучити інвесторів для його розвитку. 

PayCore.io. – дозволяє налаштувати прийом і маршрутизацію пла-
тежів для онлайн-бізнесу. За допомогою алгоритмів PayCore.io компанії 
можуть істотно скорочувати витрати на проведення платежів, знижу-
вати комісії для своїх клієнтів, ефективно працювати з онлайн-валю-
тами й отримувати детальну аналітику про свої транзакції. 

Uplata – робить складні банківські продукти простими, доступ-
ними і зрозумілими масовому споживачеві. Завдання проекту – ство-
рити по-справжньому не банківський сервіс, здатний повністю замі-
нити Банк у повсякденному житті громадян. 

Crypto Art – криптовалютний інвестиційний фонд, який допома-
гає приватним інвесторам ефективно примножувати свої кошти на  
ринку криптовалют та ICO з розумним ризиком. 

bNesis – вчить банківські системи "розмовляти" з іншими бан-
ками і платіжними системами, соціальними мережами та скоринговими 
рішенням, підвищує точність оцінки кредитоспроможності позичаль-
ника до 10%. Це досягається за рахунок безлічі скорингових рішень, які 
працюють одночасно й аналізують дані з платіжних, банківських, 
eCommerce систем і соціальних мереж позичальника. 

Creditor.AI – платформа купівлі / продажу відмовних кредитних 
заявок, де одні кредитні компанії можуть продавати свої відмовні за- 
явки іншим компаніям, або навпаки. Рішення дозволяє оптимізувати 
маркетингові витрати, обумовлені особливостями роботи моделі оцінки 
ризиків, а також надає можливість купувати вже верифіковані ліди в 
інших учасників за нижчими цінами, ніж в інших стандартних каналах 
залучення клієнтів. 

MTAX – сервіс мобільної онлайн-бухгалтерії, який бере відомості 
бухгалтерії компанії повністю на себе, залишаючи за клієнтом функцію 
контролю. На стороні сервісу перебувають отримання й обробка доку-
ментів, ведення бухгалтерського обліку, подання звітності до податкової 
служби та інші бухгалтерські операції. 

SDK.finance – інтеграційна платформа різних сервісів, побудо-
вана на концепції «API first», призначена для побудови транзакційних 
продуктів, таких як платіжні рішення, перекази та системи прийому 
платежів, обмін валют, електронні гроші, мобільні платежі, передплачені 
картки тощо. 

AIRouting – покликаний вирішувати проблему маршрутизації 
платежів із дебетових і кредитних карток до платіжного провайдера. Це 
рекомендаційний веб-сервіс, який на підставі історичної інформації та 
ідентифікаційного номеру банку радить оптимальний варіант з точки 
зору очікуваної імовірності прийняття платежу. 
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Вигоди від використання фінтеху для фінансових ін-
ститутів полягають у зниженні транзакційних витрат на 
пошук та залучення клієнтів, технологічному вирішенні 
проблеми асиметрії інформації при відносинах із клієнтами 
та в цілому на фінансових ринках, яка раніше вирішува-
лася методами раціонування (хоча і фінтех не виключає ви-
користання такого підходу). Для клієнтів – в отриманні тих 
продуктів, які їм дійсно потрібні, без додаткових комісій  
і непотрібних платежів, що підвищують реальну процентну  
 

Закінчення вставки 3.4 

Pangaea – розподілена система для колективної роботи над групо-
вими завданнями з безпечними прямими комунікаціями, різноманітними 
компонентами бізнес-логіки і персональною базою даних. Рішення дозволяє 
будувати робочу мережу для будь-якої цільової групи людей і використову-
вати бізнес-компоненти програми у групах без будь-яких посередників. 

FinScore – проводить експрес-аналіз фінансової стійкості контр- 
агента, допомагає швидко прийняти рішення про те, як слід працювати з 
контрагентом з урахуванням фінансових ризиків. Він визначає їх на під- 
ставі історичних значень імовірності банкрутства підприємства на галузе-
вих ринках. Відтепер будь-яка компанія України, використовуючи 
YouControl, має доступ до більш зручного фінансового аналізу. 

Ustarter – майданчик для здійснення прямих інвестицій у проекти 
реального сектору економіки, такі як виробничі підприємства, діючий біз-
нес, стартапи та нерухомість. Ustarter дозволяє компаніям залучати фінан-
сування безпосередньо від зареєстрованих на майданчику приватних ін- 
весторів. Самі інвестори отримують можливість вкласти гроші в діючий  
бізнес, який пройшов комплексний фінансовий аналіз. 

OneKarma – платформа для аналізу клієнтських транзакцій. 
OneKarma визначає наміри клієнта здійснювати покупки, виходячи з його 
транзакційної історії та історій схожих клієнтів. 

MOSST Payments об'єднує 3 продукти: 
1) MOSST Грошові перекази – універсальний сервіс переказу гро-

шей. Унікальний мобільний додаток – уперше в Європі та СНД реалізований 
механізм автентифікації користувача за біометрією особи (Face ID). Для 
здійснення грошового переказу клієнту достатньо знати лише номер мо- 
більного телефону або email одержувача; 

2) MOSST Cash – сервіс оплати онлайн-платежів, переказів або ра-
хунків в оффлайн касах торгових точок за допомогою штрих-кодів, які  
клієнти створюють заздалегідь у web / mobile додатках; 

3) MOSST Reader – рішення, що включає mPOS термінал, – перетво-
рює будь-який Android / iOS смартфон або планшет на касове робоче місце, 
з можливістю прийому платежів з усіх карток VISA, MASTERCARD, а також 
портал для управлінської аналітики продажів SME бізнесу [224]. 
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Таблиця 3.3 
Характеристики сервісу інтернет-банкінгу першої двадцятки банків в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
(https://www.privat24.ua)  Ні Цілодо-

бово Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так 

АТ "ОЩАДБАНК" 
(https://online.oschadbank.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Ні Так Ні Ні Так Так Так 

АТ "Укрексімбанк" (https://bank.eximb.com) Ні Цілодо-
бово Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні Так Ні 

АБ "УКРГАЗБАНК" 
(https://itiny.ukrgasbank.com) Ні Цілодо-

бово Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні Так Так Так 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 
(https://online.aval.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні Так Ні 

АТ "УкрСиббанк" 
(https://online.ukrsibbank.com) Ні Цілодо-

бово Так Так Так Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАT "ПУМБ" (https://online.pumb.ua) Ні Цілодо-
бово Так Так Так Так Так Так Ні Ні Так Ні 

  

https://www.privat24.ua/
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Закінчення табл. 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПАТ "СБЕРБАНК" 
(https://ibank.sbrf.com.ua) Так Цілодо-

бово Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні Так Ні 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 
(https://my.alfabank.com.ua) Ні Цілодо-

бово Так Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАТ "УКРСОЦБАНК" 
(https://online.ukrsotsbank.com) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Так Ні 

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 
(https://online.credit-agricole.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

АТ "ОТП БАНК" (https://otpsmart.com.ua) Так Цілодо-
бово Ні Так Так Так Ні Ні Ні Ні Так Ні 

ПАТ "Промінвестбанк" 
(https://online.pib.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАТ "СІТІБАНК" (https://online.citi.com) Ні Цілодо-
бово Так Так Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

Акціонерний банк "Південний" 
(https://my.bank.com.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАТ "ВТБ БАНК" (https://online.vtb.ua) Так Цілодо-
бово Ні Так Так Так Ні Ні Ні Так Так Ні 

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 
(https://probanking.procreditbank.com.ua) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАТ "КРЕДОБАНК" 
(https://www.kredodirect.com.ua/) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Так Ні Ні 

АТ "ТАСКОМБАНК" 
(https://tas24.tascombank.com.ua/) Ні Цілодо-

бово Ні Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

ПАТ "ІНГ Банк Україна" 
(https://www.ingonline.com/ua/) Ні Цілодо-

бово Ні Ні Так Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні 
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ставку, цілодобовому доступі до фінансових ресурсів сім 
днів на тиждень і 365 днів на рік. Це особливо важливо для 
смарт-підприємств, які реалізують принципи дигіталізова-
ної клієнт-орієнтованої роботи. 

Потенційні ризики та проблеми використання фін-
теху. Основною перевагою традиційних банків є те, що 
вони мають широку клієнтську базу, яка формувалася ро-
ками. У свою чергу, ця обставина визначає основний недо-
лік фінтех-компаній – їх послугами поки що порівняно мало 
користуються. Але традиційні банки надають переважно 
традиційні послуги, що потребують відносно довгих про- 
цедур і часу для їх отримання. У даному відношенні фінтех-
компанії, які прискорюють усі ці процеси, набувають кон-
курентних переваг. Тому співпраця потенційно може при-
вести до зниження витрат і збільшення прибутків обох сто-
рін. На діалектиці цих протиріч будується одна з основних 
проблем розвитку сучасної системи фінансового посеред-
ництва: не всі банки готові до діалогу з фінтех-компаніями 
[257]. Крім того, сама фінтех-індустрія потребує великих ін-
вестицій. 

Однією із загроз розвитку фінтеху в Україні також ви-
ступає відсутність його регулювання на законодавчому  
рівні. Для її усунення потрібна комунікація представників 
даного інноваційного бізнесу з регуляторами фінансових 
ринків. У цьому відношенні позитивною тенденцією можна 
вважати проявлену у 2017 р. зацікавленість НБУ в роз- 
витку декількох фінтех-проектів. 

Слід також ураховувати, що стосовно нових фінансо-
вих технологій у суспільстві, у тому числі серед деяких екс-
пертів, поширені думки про те, що всі ці нововведення 
(криптовалюти, блокчейни, іншуртехи тощо) – це звичайні 
фінансові піраміди і шахрайства. Тобто загальна невисока 
фінансова і технологічна грамотність населення є стриму-
ючим фактором розвитку фінтеху.  

Реальну загрозу становить і кіберзлочинність, яка стає 
у світі однією з гострих проблем, тим більше для України, 
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адже саме вона є однією з найбільш постраждалих країн у 
серії останніх вірусних атак на банківські та телекомуніка-
ційні системи. 

Рекомендації щодо розвитку фінтеху в Україні стосу-
ються комунікацій, інвестицій і навчання [147]. 

Розвиток комунікацій передбачає: формування фін-
тех-спільноти і комунікаційних майданчиків для спілку-
вання, діяльності робочих груп, проведення різноманітних 
семінарів та інших заходів; стимулювання партнерської 
взаємодії банків і фінансових компаній зі стартапами і ре-
гулюючими органами; лобіювання законодавчих ініціатив 
у сфері фінтеху.  

Для залучення інвестицій у фінтех-проекти важливо 
організувати співпрацю підприємців з інвестиційними  
фондами та приватними інвесторами, а також фандрай- 
зинговими, краудфандинговими і краудлендинговими 
майданчиками. 

Розвиток сфери навчання потребує розширення і по-
глиблення взаємодії з ВНЗ щодо підтримки освітніх про-
грам і напрямів у сфері бізнес- і фінансових технологій, ін-
формаційної підтримки фінтех-стартапів, забезпечення їх 
експертизи, навчання співробітників, консалтингу тощо. 

Потрібні також регуляторні зміни, спрямовані на 
сприяння розвитку фінтеху. Вони стосуються як нормати-
вно-правової сфери (потрібна адаптація законодавства Ук-
раїни до другої Європейської Платіжної Директиві (PSD2) 
[213]), так і реалізації комплексу заходів щодо формування 
в цілому сприятливого інституційного середовища для роз-
витку національної цифрової економіки і становлення ци-
фрової держави [255 с. 86]. 

Таким чином, завдяки ІCТ та IoT розпочався період 
кардинальних трансформацій банкінгу. До останнього часу 
ситуація виглядала таким чином, що банки, подолавши  
наслідки світової фінансово-економічної кризи 2007-
2008 рр., відчували себе досить впевнено. Вони володіють 
трильйонами активів, а деякі з них входять до найбільших 
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і найвпливовіших компаній у світі, у розвинених країнах 
банківськими послугами користуються більше 90% домо- 
господарств [164]. Однак наразі традиційні банки відчува-
ють наростання загроз із боку фінтеху – нової альтернативи 
традиційному фінансовому посередництву, заснованої на 
злитті фінансових послуг і цифрових технологій. 

Основу прискореного розвитку фінтеху, інвестиції в 
який у світі зростають випереджаючими темпами, стано-
вить комплекс підривних технологій, таких як біометрія, 
блокчейн, когнітивні обчислення, відкритий банкінг та ін. 

Усі ці інноваційні методи надання фінансових послуг 
відкривають нові можливості задоволення фінансових  
потреб клієнтів у різних сферах економічної  діяльності.  
Зокрема, у сфері смарт-промисловості особливе значення 
фінтеху обумовлене тим, що він пропонує нові фінансові 
продукти як окремим промисловим підприємствам, так  
і індустріальним цифровим платформам за принципом 
"just-in-time" і з використанням методів просунутого ана-
лізу "big data", що надходять від смарт-підприємств та ін-
ших джерел інформації.  

По суті йдеться про інтеграцію смарт-промисловості 
(розумних виробничих кіберфізичних систем) зі смарт- 
фінансами. Тобто промисловість буде поступово перетво-
рюватися на мережу не просто "кіберфізичних" систем, а 
"кібер-фінансово-фізичних систем", або "промисловий ін- 
тернет речей і фінансів". 

Як свідчить досвід просунутих автомобілебудівників 
[8], напрями проникнення дигіталізованих фінансів у дія-
льність дигіталізованих підприємств можуть бути дуже різ-
ними: це лізинг і фінанси, страхування, роздрібні продажі, 
цифрові платежі, післяпродажне обслуговування тощо. 
Очевидно, що в подальшому "розумні" фінанси поширюва-
тимуться на осередки мережі, що зв'язує смарт-виробни- 
цтва з дослідниками, розробниками, постачальниками, 
дистриб’юторами, споживачами та ін. 
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Проте для України це все поки що в майбутньому, 
оскільки і смарт-виробництва, і фінтех-компанії не дістали 
широкого розповсюдження, у тому числі у зв'язку з пробле-
мами організації діалогу між традиційними банками і фін-
тех-компаніями, підвищеними ризиками кібератак, слаб-
ким розвитком нормативно-правової бази регулювання  
цифрової сфери діяльності, низькою фінансовою та техно-
логічною грамотністю населення тощо. А для того, щоб при-
скорити розвиток фінтеху в Україні, потрібно реалізувати 
комплекс заходів щодо: розширення сфери суспільних ко-
мунікацій з інноваційних технологій фінансової діяльності; 
стимулювання інвестиційної активності в даному бізнесі; 
організації навчання новим технологіям і надання консал-
тингових послуг фінтех-стартаптам; адаптації національ-
ного законодавства про фінтех до європейського; поліп-
шення захисту прав споживачів фінансових послуг та ін- 
весторів; реалізації комплексних програм дигіталізації еко-
номічних, соціальних й управлінських процесів у державі. 
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Нова промислова революція швидко трансформує 

світ. Причому йдеться уже не про десятиріччя, а про роки. 
Наприклад, фахівці IMB вважають, що вже у найближчі 
п’ять років суспільство може суттєво змінитися під впливом 
таких технологій, як  квантові обчислення, мікроскопічні 
роботи, "неупереджений" штучний інтелект, нові мето- 
ди криптографії та блокчейн41. Наближене до споживача 
масштабне виробництво та широке застосування "розум-
них" речей і механізмів, об'єднаних інтернетом, формує 
"нову нормальність", яка пов'язана не тільки з новими  
можливостями, але і з новими викликами та проблемами. 
Усі вони мають бути осмислені на державному рівні й пе-
ретворені на національні стратегічні ініціативи щодо на- 
укоємного високотехнологічного розвитку економіки кра-
їни та її провідної ланки – смарт-промисловості.        

З цією метою у монографії здійснено аналіз і розроб-
лено комплекс теоретичних, науково-методичних та прак-
тичних положень і рекомендацій щодо вибору напрямів  
розвитку смарт-промисловості в Україні та використання 
податково-бюджетних і фінансово-кредитних механізмів 
його регулювання. 

Зокрема, у сфері дослідження особливостей смарт-
промисловості та її ролі в модернізації промислового по- 
тенціалу визначено, що: 

- первинна ланка смарт-промисловості – смарт-під- 
приємство – являє собою кіберфізичну вироб-
ничу систему, яка за допомогою промислового 
інтернету речей відстежує, моделює, оптимізує 

                                            
41 Krishna A. Changing the Way the World Works: IBM Research’s 

“5 in 5”. IBM Blog Research, 2018. [online]. Available at: 
https://www.ibm.com/blogs/research/2018/03/ibm-research-5-in-5-
2018/ [Accessed 19 Mar. 2018]. 
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та контролює функціонування знарядь виробни-
цтва і виробничого персоналу, забезпечуючи за-
вдяки використанню "великих даних" точне на-
лаштування на споживачів, удосконалення тех-
нологічних процесів, поліпшення якості продук-
ції та підвищення продуктивності праці; 

- смарт-промисловість являє собою мережу "розум-
них" підприємств, взаємопов’язаних із дослідни-
ками, розробниками, постачальниками, дис-
триб’юторами, споживачами тощо через інфор-
маційно-комунікаційні   технології, завдяки чому 
формується глобальна цифрова платформа для 
поліпшення координації та підвищення актив-
ності участі всіх партнерів як в окремих ланцю-
гах, так і в широких мережах створення варто-
сті; 

- роль смарт-промисловості у модернізації промисло-
вого потенціалу держави обумовлена принци-
пово новими можливостями, відкритими че- 
твертою промисловою революцією, яка передба-
чає перехід до орієнтованого на споживача ви-
робництва на основі інтелектуальних кіберфі- 
зичних систем і злиттям технологій із "розмиван-
ням" кордонів між фізичними, цифровими та  
біологічними сферами. 

У сфері визначення перспектив та потенційної ефек-
тивності використання технологій смарт-промисловості 
встановлено, що: 

- перспективними сферами для використання техно-
логій смарт-промисловості є сфери широкого за-
стосування спеціалізованих стандартизованих 
виробничих процесів і продуктів, а також ви- 
робничі середовища, які характеризуються ви-
сокою складністю та варіабельністю технологіч-
них процесів, а отже, мають хороші можливості 
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ефективного використання "великих даних" для 
їх удосконалення;  

- у зв'язку з розвитком смарт-промисловості най- 
більші вікна можливостей підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва відкриваються 
для скорочення часу науково-виробничого цик-
лу, економії  операційних витрат виробництва 
внаслідок регулювання виробничих процесів у 
режимі реального часу з підтримкою безперерв-
ного потоку готової продукції та уникненням де-
фектів, зменшення простоїв устаткування, зни-
ження витрат на його обслуговування і на утри-
мання запасів, а також для автоматизації розу-
мової праці. 

У сфері аналізу бар'єрів та ризиків розвитку смарт-
промисловості обґрунтовано, що: 

- бар'єри, які виникають на шляху розвитку смарт-
промисловості, доцільно об’єднати у три групи: 
технічні, соціально-економічні та інституційні. 
Технічні бар’єри створюються проблемами з 
комп’ютерними мережами, їх сумісністю та без-
печністю. Соціально-економічні бар'єри пов'я-
зані з проблемами конгруентності людського ка-
піталу і кіберфізичних систем, а також високими 
витратами на придбання, накопичення і ренова-
цію необхідного фізичного та цифрового капі-
талу згідно з вимогами промислового інтернету. 
Інституційні бар'єри обумовлені невідповідністю 
організаційних рутин вимогам кіберфізичного 
виробництва за принципами "смарт" і в цілому 
несприятливим інституційним середовищем для 
інноваційного розвитку; 

- основними ризиками розвитку смарт-промислово-
сті є: загострення проблем зайнятості та нерівно-
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сті; порушення безпеки, конфіденційності та за-
хисту прав інтелектуальної власності; екологічні 
ризики забруднення навколишнього середови-
ща, у тому числі електронним сміттям; геоеконо-
мічні ризики посилення напруженості у міждер-
жавних відносинах у зв'язку зі змінами у гло- 
бальному розміщенні виробництв і розподілі до-
ходів. 

У сфері обґрунтування напрямів розвитку смарт-про-
мисловості в Україні запропоновано такі: 

- у функціональному аспекті – культивування спеці-
альних інститутів сприяння смарт-трансформа-
ціям індустрії (інституційні заходи); розробка на-
ціональних стандартів у сфері кіберфізичних  
систем та/або адаптація відповідних міжнарод-
них відкритих стандартів (IEC 62541) і форму-
вання  комплексної широкосмугової інфра- 
структури для промисловості (технологічні за-
ходи); сприяння прискореному розвитку сфери 
НДДКР і створення національної системи "циф-
рової" і STEM-освіти, спеціальної підготовки  
кадрів для кіберфізичних виробництв (соціа-
льно-економічні заходи); 

- у галузевому аспекті – сприяння розвитку націона-
льних видів діяльності, які традиційно мають 
конкурентні переваги та перспективи інновацій-
ного розвитку промисловості на базі ІIoT завдяки 
своїм технологічним особливостям. В Україні це 
виробництва основних фармацевтичних про- 
дуктів, харчової промисловості, машинобуду-
вання, хімії та нафтохімії, металургії, текстиль-
ного виробництва, виготовлення виробів із дере-
вини; 
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- у просторовому аспекті – сприяння формуванню 
регіональних кластерів смарт-підприємств у та-
ких сферах: машинобудівна, авіакосмічна, ви-
робництво продуктів харчування, біотехноло- 
гічна, хімічна та нафтохімічна, ІТ і телекомуні-
кації; упровадження в систему державного регу-
лювання регіонального розвитку практики роз-
робки регіональних стратегій смарт-спеціаліза-
ції; створення національної платформи  "Регіона-
льні стратегії смарт-спеціалізації" та приєднання 
її до Європейської S3Platform. 

У сфері розробки рекомендацій щодо податково- 
бюджетних і фінансово-кредитних механізмів розвитку 
смарт-промисловості в Україні запропоновано такі: 

-  у податково-бюджетній сфері – трансформація 
складу і структури податків (перерозподіл по- 
даткового тягаря з податків на капітал і працю 
в напрямі податків на споживання, майно та 
екологічних) для стимулювання розвитку смарт-
промисловості на інноваційній основі та подаль-
шої дигіталізації  економіки; формування меха-
нізмів компенсації втрат податкових надхо-
джень від зайнятих у виробництві та посилення 
бюджетного фінансування нових потреб освіти; 
підвищення якості та цифрова трансформація 
системи податкового адміністрування, у тому 
числі з використанням нових можливостей блок-
чейн-технологій; 

- у фінансово-кредитній сфері – подальший систем-
ний розвиток традиційних кредитних продуктів 
банків, адаптованих залежно від розмірів пози-
чальників і ступеня їх технологічного розвитку, 
інструментів пайового фінансування та органі-
заційно-фінансових інструментів, які поліпшу-
ють інституційне середовище функціонування 
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національної промисловості; сприяння розвитку 
інноваційних методів надання фінансових по- 
слуг (фінтеху), фінансових цифрових платформ  
і екосистем, які пропонують нові фінансові про-
дукти промисловим підприємствам та індустріа-
льним цифровим платформам за принципом  
точного налаштування на споживача з викорис-
танням методів просунутого аналізу "великих да-
них".  

Звертаючись ще раз до специфіки проблем "розум-
ного" розвитку бізнесу в Україні, частиною якого є націона-
льна промисловість, слід підкреслити, що до найбільш важ-
ливих і системних із них можна віднести:  по-перше, низь-
кий загальний рівень розвитку вітчизняної економіки, що 
визначає наявні дуже обмежені обсяги фінансово-економі-
чних ресурсів для здійснення смарт-трансформацій; по-
друге, у цілому несприятливе інституційне середовище екс-
трактивного типу з невисокою якістю базових інститутів  
і середньою тих, що впливають на фінансові можливості 
розвитку виробництва (доступ до кредитів і легкість сплати 
податків); по-третє, критичне відставання сфери НДДКР, 
реальні витрати на яку в Україні суттєво відстають від се-
редньосвітового рівня. 

Усунення ключових перешкод на шляху прискореного 
розвитку національної смарт-промисловості, від успіху 
яких залежать позиції України у світі, потребує забезпе-
чення конгруентності соціально-економічних, інституцій-
них і техніко-технологічних трансформацій за умови при- 
скореного розвитку національної сфери НДДКР і цифрової 
економіки. 

Для практичної реалізації вищезазначених заходів, 
крім культивування інклюзивних політичних інститутів  
і прояву політичної волі до реформ, принципово важливо 
вивести розвиток економіки та її провідної ланки – проми-
словості – за рамки короткострокових політичних циклів, 
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що генерують нестабільність і збільшують соціальну нерів-
ність. Для цього необхідні:  

довгі гарантії прав власності, у тому числі інтелектуа-
льної; 

довгі державно-приватні стратегії розвитку, у тому 
числі кіберфізичного виробництва, плюс стратегії перепід-
готовки кадрів на засадах STEM, а також стратегії змен-
шення бідності та соціальної нерівності; 

довгі інститути розвитку, засновані на принципах не-
залежних регуляторних агентств, зміна правил роботи і ке-
рівництва яких має виходити за межі повноважень черго-
вої політичної влади. 

Вирішальні кроки в цьому напрямі в Україні ще не 
зроблені. Між тим шанс вирішити проблеми прискорення 
соціально-економічного розвитку, опанувавши нову техно-
логічну хвилю, ще є. Він обумовлений появою "вікон мож-
ливостей", що завжди відкриваються на етапі зміни техно-
економічних парадигм, а також посиленням інституційного 
тиску з боку європейських демократій у зв'язку з обраним 
Україною курсом на європейську інтеграцію. Чи буде цей 
шанс використано, покаже час, якого, з урахуванням при-
скорення глобальних кіберфізичних трансформацій, зали-
шається все менше. 
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Додаток А 
 

Структура податкових надходжень до зведеного бюджету України за 2004-2017 рр., % 

Вид податку 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 І півріччя 
2017 

Збір ПДВ 37 41 45 42 47 49 46 47 47 46 47 43 44 37 
Податок на 
доходи фізи-
чних осіб   17 15 16 19 17 18 18 16 17 18 19 17 19 21 
Акцизний 
податок 9 7 6 6 5 9 10 9 10 9 11 12 14 16 
Податок на 
прибуток 
підприємств 21 21 18 18 18 14 15 15 14 14 10 7 8 8 
Місцеві по-
датки і 
збори  1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 6 6 
Плата за ко-
ристування 
надрами  0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 7 5 6 
Ввізне мито 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 7 3 3 
Інше 11 10 10 10 9 7 7 8 6 4 4 3 2 3 
Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Складено за: Cost.ua. Доходи. Ціна держави. 2017. [online] Cost.ua., 2016. [Accessed 5 Oct. 2017]. 
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Додаток Б 
 

Структура податкових надходжень у країнах ОЕСР за 1964-2013 рр., % 

 
Складено за: Oecd.org Revenue statistics 2016. Tax revenue trends in the OECD. 2016. [online] Oecd.org, 

2016. [Accessed 5 Oct. 2017]. 
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Закінчення додатка Б 
 

Структура податкових надходжень у країнах ОЕСР за 1964-2013 рр., % 

 
Складено за: Oecd.org Revenue statistics 2016. Tax revenue trends in the OECD. 2016. [online] 

Oecd.org, 2016. [Accessed 5 Oct. 2017]. 
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Додаток В 
 

Розрахунок ефективної ставки податку на дивіденди та податкових надходжень  
до бюджету (сценарій № 1) 1 

Прибуток = 100 грн, 
у тому числі: 
на дивіденди – 100%; 
на реінвестування – 0% 

Чинна система ППП  
та ПДФО* 

Нова система ПВК 
та чинна ПДФО 

Нова система 
ПВК та ПДФО 

резидент нерезидент резидент нерезидент резидент/ 
нерезидент 

Податок на прибуток підп-
риємств 

100×18%= 
=18 грн 

100×18%= 
=18 грн Х Х Х 

Дивіденди 100-18=82 грн 100-18=82 грн 100 грн 100 грн 100 грн 
Податок на виведений ка-
пітал Х Х 100×15%= 

=15 грн 
100×15%= 

=15 грн 
100×15%= 

=15 грн 

ПДФО 82×5%=4,1 
грн 

82×9%=7,38 
грн 82×5%=4,1 грн 82×9%=7,38 

грн Х 

Військовий збір 82×1,5%= 
=1,23 грн 

82×1,5%= 
=1,23 грн 

82×1,5%= 
=1,23 грн 

82×1,5%= 
=1,23 грн Х 

Прибуток, отриманий вла-
сником 

100-18-4,1- 
-1,23=76,67 

грн 

100-18-7,38- 
-1,23=73,39 

грн 

100-15-4,1- 
-1,23=79,67 

грн 

100-15-7,38- 
-1,23=76,39 

грн 
100-15=85 грн 

Податкові надходження 
до бюджету 

18+4,1+1,23= 
=23,33 грн 

18+7,38+1,23= 
=26,61 грн 

15+4,1+1,23= 
=20,33 грн 

15+7,38+1,23= 
=23,61 грн 15 грн 

Ефективна ставка податку 
на дивіденди 23,33% 26,61% 20,33% 23,61% 15% 

1 Розраховано О.В. Вієцькою. 
* Умовні позначення: ППП – податок на прибуток підприємств; ПДФО – податок на доходи фізичних 

осіб; ПВК – податок на виведений капітал. 
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Додаток Г 
 

Розрахунок ефективної ставки податку на реінвестований прибуток  
та податкові надходження до бюджету (сценарій № 2) 1 

Прибуток = 100 грн, 
у тому числі 
на дивіденди – 0%; 
на реінвестування – 
100% 

Чинна система ППП 
та ПДФО* 

Нова система ПВК 
та чинна ПДФО 

Нова система 
ПВК та ПДФО 

резидент нерезидент резидент нерезидент резидент/ 
нерезидент 

Податок на прибуток 
підприємств 

100×18%= 
=18 грн 

100×18%= 
=18 грн Х Х Х 

Реінвестований прибу-
ток 100-18=82 грн 100-18=82 грн 100 грн 100 грн 100 грн 

ПДВ 82/120%×20%= 
=13,67 грн 

82/120%×20%= 
=13,67 грн 

82/120%×20%= 
=13,67 грн 

82/120%×20%= 
=13,67 грн 

82/120%×20%= 
=13,67 грн 

Прибуток, направлений 
на реінвестування 

100-18-13,67= 
=68,33 грн 

100-18-13,67= 
=68,33 грн 

100-13,67= 
=83,33 грн 

100-13,67= 
=83,33 грн 

100-13,67= 
=83,33 грн 

Податкові надходження 
до бюджету 

18+13,67= 
=31,67 грн 

18+13,67= 
=31,67 грн 13,67 грн 13,67 грн 13,67 грн 

Ефективна ставка пода-
тку на реінвестований 
прибуток 

31,67% 31,67% 13,67% 13,67% 13,67% 

1 Розраховано О.В. Вієцькою. 
* Умовні позначення: ППП – податок на прибуток підприємств; ПДФО – податок на доходи фізичних 

осіб; ПВК – податок на виведений капітал. 
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Додаток Д 
Розрахунок прибутку, отриманого власником, прибутку, направленого на реінвесту-

вання, та податкових надходжень до бюджету (сценарій № 3) 1 

 
Прибуток = 100 грн, 
у тому числі: 
на дивіденди – 50%; 
на реінвестування – 50% 

Чинна система ППП  
та ПДФО* 

Нова система ПВК 
та чинна ПДФО 

Нова система 
ПВК та ПДФО 

резидент нерезидент резидент нерезидент резидент/ 
нерезидент 

Податок на прибуток 
підприємств 100×18%=18 грн 100×18%=18 грн Х Х Х 

Дивіденди (100-18)×50%= 
=41 грн 

(100-18)×50%= 
=41 грн 50 грн 50 грн 50 грн 

Податок на виведений 
капітал Х Х 50×15%=7,5 грн 50×15%=7,5 грн 50×15%=7,5 грн 

ПДФО 41×5%= 2,05 грн 41×9%=3,69 грн 41×5%=2,05 грн 41×9%=3,69 грн Х 

Військовий збір 41×1,5%= 
=0,615 грн 

41×1,5%= 
=0,615 грн 

41×1,5%= 
=0,615 грн 

41×1,5%= 
=0,615 грн Х 

Прибуток, отриманий 
власником 

50-2,05-0,615= 
=47,34 грн 

50-3,69-0,615= 
=45,7 грн 

50-7,5-2,05- 
-0,615=39,84 грн 

50-7,5-3,69- 
-0,615=38,2 грн 50-7,5=42,5 грн 

Реінвестований прибу-
ток 

(100-18)×50%= 
=41 грн 

(100-18)×50%= 
=41 грн 50 грн 50 грн 50 грн 

ПДВ 41/120%×20%= 
=6,83 грн 

41/120%*20%= 
=6,83 грн 

50/120%×20%= 
=8,33 грн 

50/120%×20%= 
=8,33 грн 

50/120%×20%= 
=8,33 грн 

Прибуток, направлений 
на реінвестування 

41-6,83= 
=34,17 грн 

41-6,83= 
=34,17 грн 

50-8,33= 
=41,67 грн 

50-8,33= 
=41,67 грн 

50-8,33= 
=41,67 грн 

Податкові надходження 
до бюджету 

18+2,05+0,615+ 
+6,83=27,50 грн 

18+3,69+0,615+ 
+6,83=29,11 грн 

7,5+2,05+0,615+ 
+8,33=18,5 грн 

7,5+3,69+0,615+ 
+8,33=20,14 грн 

7,5+6,83= 
=14,33 грн 

1 Розраховано О.В. Вієцькою. 
* Умовні позначення: ППП – податок на прибуток підприємств; ПДФО – податок на доходи фізичних 

осіб; ПВК – податок на виведений капітал. 
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