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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ключовою тенденцією сучасної світової економіки, 
особливо після глобальної фінансової кризи 2008–2009 років, є розвиток, що 
базується на знаннях та інноваціях, провідною ланкою якого стає «розумна» або 
смарт-промисловість (англ. smart industry), відома також як Індустрія 4.0. 

Провідна роль промисловості в сучасному світі обумовлена, по-перше, тим, 
що вона підвищує продуктивність суспільної праці, створює нові 
високопродуктивні робочі місця і можливості отримання більших доходів, що в 
свою чергу сприяє подоланню бідності та досягненню інших цілей сталого 
розвитку, включаючи вирішення багатьох соціальних проблем, зокрема 
забезпечення гендерної рівності та створення гідної зайнятості для молоді. І, по-
друге, – принципово новими можливостями, які відкриває перед людством 
сучасна, уже четверта, промислова революція. 

Для України важливість становлення смарт-промисловості визначена тим, 
що традиційна індустрія тривалий час перебуває у кризі, а формування нової 
промисловості не привернуло належної уваги з боку держави. Разом з тим, 
розвиток смарт-індустрії, яка складає фундамент «розумного» розвитку – 
соціально інклюзивного та екологічно відповідального, базованого на 
використанні штучного інтелекту і нових можливостей інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), що обумовили прискорений розвиток 
кіберфізичних виробничих систем і промислового інтернету речей (англ. Industrial 
Internet of Things, IIoT), – є магістральним шляхом вирішення багатьох соціально-
економічних проблем. Тому тепер вона знаходиться у центрі уваги науковців і 
практиків. 

Серед праць фахівців США, що приділяють особливу увагу питанням 
сучасної промислової політики, факторам і тенденціям становлення нової 
індустрії, можна відзначити роботи Дж. Стігліца (Joseph Stiglitz), Д. Родрика 
(D. Rodrik), М. Бейлі (M. Baily), Б. Босворта (B. Bosworth), Дж. Манїка 
(J. Manyika), Г. Тессі (G. Tassey). 

В Європі теоретичним проблемам становлення нової промисловості і 
промислової політики присвячено роботи К. Шваба (K. Schwab), К. Айгінгера 
(K. Aiginger), Б. Вандерборгта (B. Vanderborght), Г. Флегеля (H. Flegel), 
Дж. Форман-Пека (J. Foreman-Peck), П. Агіона (P. Aghion), К. Уорвіка (K. Warwick). 

Особливості азійської парадигми розвитку промисловості представлено в 
роботах Луоша Ду (Luosha Du), A. Лі (А. Lee), Лінг Лі (Ling Li), Е. Парк (E. Park), 
Чж. Юян (Zh. Yuyan), Санджая Лалл (Sanjaya Lall), Ха-Джун Чанг (Ha-Joon 
Chang).  

У РФ, яка відрізняється специфічним інституціональним середовищем, 
характерним для пострадянських країн, нові підходи до відродження 
промисловості та розвитку передового виробництва розробляють у Московському 
державному університеті імені М.В. Ломоносова (В. Тамбовцев), Центрі 
промислових та інвестиційних досліджень Інституту світової економіки і 
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міжнародних відносин (В. Кондратьєв), Центральному економіко-математичному 
інституті РАН (В. Дементьєв), загальноросійській громадській організації «Ділова 
Росія» (Б. Титов). 

В Україні, крім НДР, які виконують співробітники Інституту економіки 
промисловості НАН України (О. Амоша, В. Антонюк, І. Булєєв, В. Вишневський, 
Ю. Драчук, Ю. Залознова, Л. Збаразська, В. Ляшенко, Н. Осадча, Ю. Харазішвілі 
та інші), теоретичним і прикладним аспектам проблем розвитку сучасної 
промисловості присвячено дослідження, виконані в Інституті економіки і 
прогнозування НАН України, Національному інституті стратегічних досліджень, 
Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України, в 
інших дослідницьких центрах і закладах вищої освіти. Це роботи В. Гейця, 
А. Гриценка, Л. Дейнеко, І. Єгорова, Я. Жаліла, С. Іщук, А. Касич, М. Кизима, 
Ю. Кіндзерського, О. Лапко, В. Хаустової та ін.  

Проте політико-економічні трансформації останніх років, нові геоекономічні 
орієнтири, зовнішні і внутрішні фактори функціонування української 
промисловості, що уже призвели до кризи традиційних промислових виробництв, 
потребують чергового переосмислення концептуальних положень промислової 
політики, але тепер уже на нових для України принципах «розумного» розвитку. 
Це необхідно для того, щоб, по-перше, перевести національний індустріальний 
розвиток у нове русло, спрямоване на досягнення високої конкурентоздатності 
країни в глобальній економіці, по-друге, принципово зменшити наявні ризики 
ресурсного, соціального та екологічного напруження, і, по-третє, на відміну від 
теперішніх негативних тенденцій, зробити зазначений розвиток дійсно базованим 
на знаннях, інноваціях і цифрових технологіях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано у межах планових наукових досліджень Інституту 
економіки промисловості НАН України:  

«Напрями становлення «смарт» промисловості в Україні» (номер державної 
реєстрації 0116U004195, 2016–2019 рр.) – розроблено теоретико-методологічні 
положення становлення і розвитку смарт-промисловості у контексті технологічної 
і цифрової революцій, установлено відмінні особливості смарт-промисловості та 
використання її трансформаційного потенціалу;  

«Довгострокові фактори і тенденції розвитку національної промисловості в 
умовах четвертої промислової революції» (номер державної реєстрації 
0119U001473, 2019–2022 рр.) – розроблено методику-програму досліджень 
теоретико-методологічних засад визначення довгострокових факторів і тенденцій 
розвитку промисловості в умовах четвертої промислової революції;  

а також ряду наукових проєктів: 
«Напрями і механізми розвитку смарт-промисловості» (номер державної 

реєстрації 0117U005007, 2017 р.) – визначено особливості становлення смарт-
промисловості у світі та її роль у модернізації промислового потенціалу України; 

«Трансформаційний потенціал цифровізації економіки України» (номер 
державної реєстрації 0118U002109, 2018 р.) – виконано оцінку трансформаційного 
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потенціалу цифровізації економіки України з використанням економіко-
математичного інструментарію; 

«Технологічні розриви та шляхи їх подолання в умовах глобальної 
нестабільності» (номер державної реєстрації 0119U001660, 2019 р.) – розроблено 
науково-методичний підхід до оцінки розмірів технологічних розривів між 
Україною та розвиненими європейськими державами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-
методологічних положень та обґрунтування науково-методичних і практичних 
рекомендацій щодо становлення смарт-промисловості в Україні в умовах 
четвертої промислової революції. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:  
розкрито роль четвертої промислової революції у формуванні нової 

геоіндустріальної структури світу; 
виявлено особливості трансформації індустрії та суспільства на принципах 

«смарт», розкрито особливості смарт-підприємств і смарт-промисловості;  
розроблено концептуальні положення становлення смарт-промисловості в 

емерджентній економіці; 
здійснено аналіз зарубіжного досвіду становлення та розвитку смарт-

промисловості у контексті нової геоіндустріальної структури світу і аналіз сучасного 
стану промисловості України в аспекті її відповідності принципам «смарт»; 

визначено соціально-економічні, техніко-технологічні та соціокультурні 
передумови становлення смарт-промисловості в Україні; 

проаналізовано економіко-математичні моделі впливу інформаційно-
комунікаційних (цифрових) технологій на результати виробництва на предмет їх 
придатності для застосування в умовах України;  

розроблено науково-методичний підхід до визначення залежності витрат на 
цифрові технології і реальних результатів промислової діяльності; 

оцінено трансформаційний потенціал смарт-промисловості в Україні та 
обґрунтовано шляхи його підвищення та використання; 

виявлено взаємозв’язок технологічного розвитку і технологічних розривів у 
контексті четвертої промислової революції та розроблено науково-методичний 
підхід до оцінювання технологічних розривів в умовах розгортання смарт-
промисловості; 

виконано оцінювання технологічних розривів між Україною та деякими 
європейськими країнами на основі концепції життєвого циклу технології та 
визначено шляхи їх подолання;  

напрацьовано рекомендації з організації управління розвитком смарт-
промисловості в Україні, економічного стимулювання розвитку інноваційних 
виробничих технологій і формування відповідної промислової культури, 
створення інституційного середовища, сприятливого для становлення і 
подальшого розвитку смарт-промисловості. 

Об’єктом дослідження є процеси становлення і розвитку смарт-
промисловості в умовах четвертої промислової революції. 

3



 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади та практичні 
положення, які створюють умови для становлення смарт-промисловості в Україні 
в контексті формування нової геоіндустріальної структури світу і необхідності 
подолання наявних технологічних розривів. 

Методи дослідження. У ході дослідження було використано методологічні 
положення теорії пізнання, системний підхід до аналізу соціально-економічних 
процесів та явищ, неокласичну, інституційну та еволюційну економічні 
парадигми, наукові праці класиків економічної науки, провідних сучасних 
вітчизняних і зарубіжних учених з проблем промислової політики, управління 
розвитком промисловості, регулювання становлення та поширення 
функціональних можливостей смарт-виробництв і кіберфізичних систем, зокрема 
з застосуванням економіко-математичних методів, грошово-кредитних, 
податково-бюджетних і екологічних регуляторів. Весь комплекс методів 
дослідження, застосованих у роботі, згрупувати таким чином: 

загальнонаукові – аналізу і синтезу, гіпотетико-дедуктивний, системний 
підхід – для обґрунтування загальної логіки дослідження, забезпечення його 
цілісності і спрямованості на досягнення поставленої мети;  

методи теоретичного пізнання в економіці – неокласичні, інституційні, 
еволюційні – для обґрунтування концептуальних положень і пропозицій щодо 
становлення і розвитку смарт-промисловості в Україні;  

прикладні економічні і економіко-математичні методи – економічного 
аналізу, економетрики, економіко-математичного моделювання, зокрема 
імітаційного – для аналітичного обґрунтування певних елементів розроблених 
концептуальних положень, методичних і практичних рекомендацій їх реалізації.  

Інформаційною базою дослідження є Закони України, розпорядження 
Кабінету Міністрів України, статистичні дані Державної служби статистики 
України, Комітету зі статистики при ООН, ЮНКТАД, Світового банку та 
Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва і 
розвитку, Європейської Комісії, Всесвітнього економічного форуму, аналітичні 
доповіді впливових консалтингових компаній і дослідницьких мереж (Accenture, 
McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, Project Syndicate та ін.), науково-
аналітичні доповіді, монографії наукових установ, інтернет-ресурси, вітчизняні та 
закордонні періодичні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці цілісного 
комплексу теоретико-методологічних і науково обґрунтованих прикладних 
положень щодо становлення і розвитку смарт-промисловості в Україні в умовах 
поширення четвертої промислової революції та формування нової 
геоіндустріальної структури світу. 

Найвагоміші результати, які характеризують наукову новизну дослідження 
та особистий внесок здобувача, полягають у такому: 

вперше:  
виявлено особливості коеволюції індустріальних і цифрових технологій 

смарт-промисловості під впливом факторів часу і місця. Обґрунтовано, що 
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часовий фактор проявляється через життєвий цикл домінуючих технологій – у 
роботі вперше запропоновано концептуальні положення життєвого циклу 
технологій, технологічних і фінансових розривів розглядати у контексті 
формування кіберфізичних систем, згідно з якими для параметрів функції 
залежності між витратами на розвиток технологій і отриманими результатами 
принципове значення має структура капіталу – питома вага цифрового капіталу у 
його загальній величині. Фактор місця (просторовий) проявляється через зміни 
розміщення домінуючих технологій у країнах і регіонах світу, які 
характеризуються власними закономірностями коеволюції соціокультурних, 
інституційних і техніко-технологічних чинників – у роботі вперше концепцію 
життєвого циклу технологій було поширено на процеси розвитку країн, які 
володіють домінуючими виробничими технологіями різного рівня і ступеня 
розвитку, що дає змогу виконувати коректні міждержавні порівняння;  

розроблено науково-методичний підхід до оцінювання технологічних 
розривів між країнами, що формує аналітичний фундамент національної політики 
технологічного розвитку. Цей підхід передбачає: аналіз технологічних розривів за 
допомогою відповідних S-подібних технологічних кривих; застосування 
макроекономічних показників, які характеризують групи домінуючих технологій 
у країнах світу і визначають загальний техніко-технологічний рівень національних 
економік; групування аналізованих країн у відносно однорідні кластери, що дає 
можливість зробити порівняння більш коректним і визначитись, у яких випадках 
може йтись про технологічне відставання, а у яких – про технологічні розриви; 
урахування головних особливостей нових технологій, а саме такої принципової 
особливості смарт-промисловості, як поєднання цифрових і фізичних технологій з 
формуванням «розумних» кіберфізичних систем;  

з застосуванням розроблених концептуальних положень здійснено оцінку 
технологічного розриву між Україною та розвиненими країни ЄС, яка заснована 
на концепції S-подібних технологічних кривих і допомагає конкретизувати 
напрями національної промислової політки. Для цього побудовано і 
параметризовано логістичну функцію, що визначає залежність між 
продуктивністю праці та її фондоозброєністю з урахуванням взаємозалежності 
фізичного і цифрового капіталу і чинника науково-технічного прогресу;  

розроблено концептуальний підхід до вирішення проблеми зменшення 
технологічного відставання України від індустріально розвинених країн у 
контексті техно-екосистемної парадигми, згідно з яким перехід від одних 
домінуючих технологій до інших не можна розглядати як суто інженерну, чи 
фінансову проблему. Для цього треба враховувати вплив комплексу географічних, 
історичних і культурних чинників, які визначають здатність до виживання, 
довголіття і репродуктивний потенціал економічної екосистеми. На його основі 
визначено, що основними векторами створення такої екосистеми в Україні є 
обґрунтований комплекс заходів, орієнтованих на європейські промислові 
екосистеми і соціокультурні традиції розвитку виробничих технологій, людського 
капіталу та інститутів; 
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удосконалено: 
понятійний апарат у сфері науково-технологічного розвитку: запропоновано 

розрізняти поняття технологічного відставання і технологічних розривів між 
країнами у контексті парадигми життєвого циклу технологій і S-подібних 
технологічних кривих. Технологічне відставання – це незначна відстань у 
технологічному розвитку, що виникає переважно між країнами зі схожим рівнем 
доходів, які розвиваються переважно в рамках одного технологічного укладу і 
розташовані на одній технологічній кривій. Технологічний розрив – значна відстань 
у технологічному розвитку між країнами з переважно різними технологічними 
укладами та відмінними рівнями доходів, що пов’язана переходом з однієї 
технологічної кривої на іншу, або розташуванням на різних технологічних кривих;  

науково-методичний підхід до визначення впливу ІКТ на економіку країни 
взагалі та промислового сектору зокрема; встановлено, що під час оцінювання 
взаємозалежності розвитку цифрових і промислових технологій доцільно: 
визначати вплив ІКТ на економічний розвиток на основі порівнянь різних країн, 
які володіють технологіями різного рівня; виконувати аналіз за відносно короткий 
проміжок часу, впродовж якого, виходячи з положень закону Мура (зростання 
потужності комп’ютерів за експонентою) не спостерігається різких і 
непередбачуваних стрибків ефективності цифрової діяльності; враховувати 
чинник життєвого циклу технологій; 

розуміння нової промислової революції як нового етапу глобального 
економічного розвитку, який трансформує і ускладнює геоіндустріальну 
структуру світу: створюються нові групи (альянси, коаліції) держав, які поділяють 
спільні (та/або комплементарні) соціокультурні цінності і мають можливості 
реалізувати в макрорегіонах технології, необхідні для розвитку і поширення смарт-
промисловості; результатом є деглобалізація і новий розподіл економічної влади у 
світі та посилення конкуренції за обмежений економічний простір, зокрема 
цифровий;  

розуміння смарт-промисловості як економічної екосистеми, яка, крім 
«розумних» мереж високотехнологічних смарт-виробництв, охоплює також смарт-
розробки (НДДКР), смарт-фінанси, смарт-постачання і споживання; у такій 
системі смарт-промисловості виробничі ланцюжки взаємопов’язані з 
дослідниками і розробниками, постачальниками, кредиторами, дистриб’юторами, 
споживачами через новітні ІКТ, завдяки чому формуються інтегровані цифрові 
екосистеми, орієнтовані на споживача, які дають можливість поліпшити 
координацію та підвищити ступінь активності участі всіх партнерів як у 
конкретних ланцюжках, так і в цілісних мережах створення вартості. 

дістали подальшого розвитку: 
теоретико-методологічні положення щодо становлення смарт-промисловості 

у контексті четвертої промислової революції – обґрунтовано, що сутність нової 
революції полягає не в прогресі нових матеріальних (фізичних) технологій, і не в 
прогресі цифрових технологій самих по собі, а злитті останніх з матеріальним 
світом, що формує нову кіберфізичну реальність, яка уже не є суто фізичною 
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(матеріальною), або суто цифровою (інформаційною); ця нова «розумна» 
реальність потребує і нових інструментів її дослідження, які поряд з традиційною 
неокласичною методологією передбачають використання інституційної та 
еволюційної економічних парадигм; 

наукові уявлення про визначення впливу ІКТ на економічний розвиток з 
застосуванням економіко-математичні моделей – установлено, що застосування 
цих моделей, зазвичай заснованих на виробничих функціях, дало різним авторами 
змогу отримати низку дуже різних оцінок впливу ІКТ на економіку в цілому і 
промисловість зокрема, але головний висновок, який випливає з їх аналізу і 
власних розрахунків, полягає у тому, що цифровізація сама по собі дійсно має 
значення, проте не таке суттєве, як у поєднанні з розвитком матеріального 
виробництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
упровадження розробленого комплексу науково-методичних та практичних 
рекомендацій сприятиме прискоренню розвитку національної промисловості на 
інноваційній основі, підвищенню її ефективності та забезпеченню більшої 
відповідності вимогам, які ставляться до успішних промислових систем у новому 
глобалізованому середовищі в умовах четвертої промислової революції. 

Наукові положення та результати дослідження впроваджено у практику 
діяльності:  

Верховної Ради України для обґрунтуванні проєктів нормативних актів щодо 
стимулювання розвитку вітчизняної промисловості (лист від 13.07.2020 № 04-
16/311); Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України для підготовки макроекономічних прогнозів (лист від 25.03.2020 № 3013-
06/20748-07); Торгово-промислової палати України для підготовки заходів з 
підтримки національного виробника (лист від 17.12.2019 № 3244/15.0-7.3), 
рекомендацій з підвищення трансформаційного потенціалу цифровізації 
економіки України (лист від 20.12.2018 № 3641/15.0-7.3), заходів фінансово-
податкового стимулювання розвитку смарт-промисловості в Україні (лист від 
22.12.2017 № 4069/15.0-7.3); Київської обласної державної адміністрації для 
розробки стратегічних документів Київської області з питань функціонування 
спеціальних економічних зон (лист від 09.07.2019 № 28-01-17/885); Національної 
академії наук України для підготовки пропозицій і зауважень до проєкту 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії 
інноваційного розвитку України на період до 2030 року» (лист від 18.12.2018 
№ 226/104). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою роботою, в якій представлено авторський підхід до вирішення важливої 
наукової проблеми становлення і подальшого розвитку смарт-промисловості в 
Україні в умовах четвертої промислової революції. Наукові положення, висновки 
та рекомендації одержані автором особисто і відбивають його власні 
напрацювання і погляди. З наукових праць, виданих у співавторстві, в дисертації 
використано лише ті ідеї та розробки, що є результатом особистої роботи 
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здобувача. Особистий внесок здобувача підтверджено також свідоцтвами про 
реєстрацію авторського права на твір: Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 19.11.2018 № 82940, від 07.08.2019 № 91386 і Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.01.2020 
№ 95415 та від 18.06.2020 № 98224. 

Результати дослідження опубліковано у 35 наукових працях, з яких: 7 
підрозділів у колективних монографіях обсягом 4,9 д. а.; 24 статті у наукових 
фахових виданнях обсягом 18,1 д. а., 3 – публікації апробаційного характеру 
обсягом 0,6 д. а.; 6 – публікації, які додатково висвітлюють результати 
дослідження, обсягом 10,6 д. а. У виданнях, що індексуються Scopus та WoS, 
опубліковано 7 робіт загальним обсягом 7,5 д. а. Загальний обсяг публікацій 
становить 72,9 д. а., з яких особисто автору належить 13,7 д. а. Внесок автора у 
колективні праці конкретизовано у списку опублікованих праць.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та прикладні 
положення й результати дисертаційного дослідження доповідались і дістали 
схвалення на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
круглих столах та семінарах. Основні з них: 

Круглий стіл «Наука – освіта – інновації: стратегічні напрями розвитку» 
(м. Харків, 2019); Круглий стіл «Розвиток ринку інноваційних товарів як один із 
засобів подолання деіндустріалізації економіки України» (м. Одеса, 2019); 
Міжнародна конференція «Смарт спеціалізація: діалог для трансформації регіону» 
(м. Київ, 2019); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний 
розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та 
роль агропродовольчого сектору» (м. Київ, 2018); Національна науково-методична 
конференція «Цифрова економіка» (м. Київ, 2018); Круглий стіл «Цифрова 
економіка: теоретичні підґрунтя та стратегія розвитку в Україні» (м. Київ, 2018); 
Міжнародна конференція «Оцінка оцінювання наукових організацій в Україні: 
можливе використання досвіду Німеччини» (м. Київ, 2018); Міжнародна науково-
практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки 
та практики» (м. Харків, 2017); Методологічний семінар «Інноваційна політика та 
розробка індексу інноваційного розвитку для країн Східного партнерства» (м. 
Київ, 2017); Міжнародний семінар «Використання моделі TIMES-Україна для 
прогнозування розвитку вітчизняної енергетики на довгострокову перспективу» 
(м. Київ, 2017); Міжнародна науково-практична конференція 
«Конкурентоспроможність і інновації: проблеми науки та практики» (м. Харків, 
2016); Круглий стіл «Трансформація ринку праці робітничих кадрів Львівської 
області: стан, тенденції, перспективи» (м. Львів, 2016); Міжнародна науково-
практична конференція «Територіальний розвиток та регіональна політика: 
сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (с. Світязь, Волинська область, 
2016); Круглий стіл «Реконструктивний розвиток: економічна ефективність і 
соціальна справедливість» (м. Київ, 2016); Міжнародна науково-практична 
конференція «Конкурентоспроможність і інновації: проблеми науки та практики» 
(м. Харків, 2015); Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільні 
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трансформації у ХХІ столітті: людина, держава, соціум» (м. Львів, 2015); ХХ 
міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, 2015); Міжнародна науково-
практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та 
можливості» (м. Київ, 2015); Круглий стіл «Нова економіка України» (м. Київ, 
2015); Круглий стіл «Організаційно-правові механізми вирішення проблем та 
використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» 
(м. Київ, 2015); Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, 
суспільство» (Львів – Славське, 2014); Міжнародна наукова конференція 
«Институциональная комплементарность общественных и личных интересов» 
(м. Київ, 2013); Науково-методичний семінар «Спеціальні методи наукових 
досліджень у галузі економіки: теорія та практика реалізації» (м. Львів, 2013) та ін. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (435 найменувань на 51 
сторінці), 4 додатків (на 61 сторінці), містить 20 таблиць, 40 рисунків. Загальний 
обсяг роботи становить 514 сторінок, основний текст викладено на 375 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 
роботи з науковими темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і 
методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення та апробацію 
результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади становлення і 
розвитку смарт-промисловості» розкрито роль смарт-промисловості як 
складової четвертої промислової революції та її вплив на формування нової 
геоіндустріальної структури світу, виявлено особливості і розроблено 
концептуальні положення дослідження розвитку смарт-підприємств і смарт-
промисловості. 

Смарт-промисловість або Індустрія 4.0 є складовою четвертої промислової 
революції – багатогранного стрибкоподібного процесу ускладнення економічних 
відносин між людьми, який підкоряється загальним еволюційним тенденціям 
ускладнення організмів і надорганізмових систем (екосистем). Очевидним його 
результатом є створення більш досконалої і продуктивної – тепер уже 
кіберфізичної – техніки і технологій. Але найважливішим результатом є 
ускладнення самої людини (її почуттів, мотивів, навичок, поведінки, інтелекту), а 
також соціальної організації виробництва і суспільства, побудованого на 
принципах «смарт», коли кожна людина може бути забезпечена саме тими 
продуктами і послугами, яких вона потребує з урахуванням особливостей віку, 
статі, регіону, мови та ін. 

Важливою ознакою процесів поширення нових технологій (які, завдяки 
цифровому характеру, виходять за межі національних кордонів) є те, що вони 
відбуваються вкрай нерівномірно: є країни і регіони – лідери кіберфізичних 
трансформацій, і є аутсайдери, які повільніше і гірше пристосовуються до нової 
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реальності, а тому поступово переходять на нижчі щаблі глобальної економічної 
екосистеми (що за визначенням охоплює підсистеми різного рівня і якості). Тобто 
йдеться про новий етап економічної еволюції, який спричиняє деглобалізацію, 
трансформує і ускладнює геоекономічну структуру світу. Створюються нові групи 
(альянси, коаліції) держав, які поділяють спільні (та/або комплементарні) 
соціокультурні цінності і мають можливості реалізувати в макрорегіонах проєкти, 
необхідні для розвитку і поширення смарт-промисловості. Результатом стає новий 
розподіл економічної влади у світі та посилення конкуренції за обмежений 
економічний простір, зокрема цифровий (як, наприклад, конкуренція за 
технологію мобільного зв’язку 5G, що є ключовою для розвитку промислового 
інтернету речей).  

Глобальна конкуренція – це жорстка боротьба за ресурси і владу. У зв’язку з 
новітніми трансформаціями промисловості помилково її уявляти як боротьбу 
тільки економічних агентів (помилка редукції), а також аналізувати міжнародні 
відносини в контексті нібито імпліцитного прагнення різних країн до загальної 
благої мети (миру, взаємовигідного співробітництва тощо). Це тільки маскує 
реальні процеси втрати суб’єктності державами-аутсайдерами і зростання нових 
геополітичних і геоекономічних протиріч. На практиці поширення смарт-
промисловості спричиняє не тільки формування нових союзів (коаліцій), а й 
посилює ризики поглинання (технологічного, економічного, соціокультурного) 
слабких держав сильними. 

Первинною ланкою смарт-промисловості є смарт-підприємства, які можна 
характеризувати як фабрики (заводи) майбутнього, де керовані комп’ютерами 
системи контролюють фізичні процеси, створюють віртуальні копії фізичного 
світу і ухвалюють децентралізовані рішення (рис. 1). Їх головною відмітною 
ознакою є реалізація принципу рефлексії, згідно з яким аналіз функціонування 
реального підприємства слугує для створення його рефлексивного образу – 
цифрової моделі фабрики, яка є джерелом нових знань про суб’єкт. 

Проте смарт-промисловість – це набагато більше, ніж відокремлені 
підприємства та продукти, які на них створюються, оскільки вона базується на 
інтегрованих мережах високотехнологічних смарт-систем і передбачає, крім власне 
виготовлення речей, виконання широкого спектра пов’язаних функцій. Тобто 
четверта промислова революція – це концепція більш широка, ніж виробнича 
революція, і під сферу її аналізу підпадають також смарт-розробки (НДДКР), смарт-
постачання, смарт-споживання, смарт-фінанси тощо. У такій системі смарт-
промисловості виробничі ланцюжки взаємопов’язані з дослідниками і 
розробниками, постачальниками, кредиторами, дистриб’юторами, споживачами 
через новітні IКT. Завдяки цьому формуються інтегровані цифрові екосистеми, які 
поліпшують координацію та підвищують ступінь активності участі всіх партнерів 
як в окремих ланцюжках, так і в цілісних мережах створення вартості. 
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Рис. 1. Смарт-підприємство як взаємодія реальних предметів та їх цифрових 

аналогів 
 
На національному рівні смарт-промисловість також суттєво трансформує 

економіку і суспільство (рис. 2). 
По-перше, змінюються економічні суб’єкти. Люди стають усе більш 

«кібернетичними» з розширеними можливостями і новими рутинами обрання 
рішень (смартфон – це вже невід’ємний атрибут сучасної людини). Більше того, 
крім звичайних фізичних осіб очікується також поява осіб електронних: якщо 
роботи зі штучним інтелектом (Artificial Intelligence – AI) самостійно обирають  
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виробничі та бізнесові рішення, то закономірно постає питання про їх матеріальну 
та іншу відповідальність (за аналогією з юридичними особами). 

По-друге, прискореними темпами розвивається нове кіберфізичне 
виробництво гібридних продуктів, що поєднують властивості товарів і послуг, 
виробництво самоорганізоване, кероване АІ, в якому людина усунена від 
ухвалення рішень. Приблизно в 1/5 усіх видів професійної діяльності у світі 
людська праця може бути замінена машинами: за оцінками McKinsey Global 
Institute1, до 2030 р. це охопить робочі місця, на яких зайнято нині близько 400 млн 
осіб. У зв’язку з цим істотно змінюється сфера зайнятості людей. Фізична і 
розумова праця, що піддається алгоритмізації, стають менш затребуваними. 
Водночас більшого значення набуває спеціалізація людей на творчих і когнітивних 
професіях, піклуванні людини про людину, взаємодії людей з машинами. 

По-третє, народжуються нові інститути влади і механізми інфорсменту у 
вигляді репутаційного суспільства і держави. При цьому за законами діалектики 
(спірального розвитку) соціокультурні (цивілізаційні) фактори не зникають і не 
розчиняються в глобалізованому світі, а, навпаки, набувають у нових умовах 
більшого значення. Це пов’язано з тим, що соціальні рейтинги, використовувані у 
репутаційному суспільстві, несуть явний цивілізаційний відбиток: що є добрим, а 
що поганим для побудови бальної оцінки людей і організацій, визначається в 
контексті соціокультурної специфіки даної спільноти. 

Всі ці процеси є дуже непростими, турбулентними і неоднозначними. Крім 
того, вони розтягнуті в просторі і часі так, що різні ступені цифрового суспільства 
функціонують одночасно, паралельно. Це потрібно враховувати у процесі 
формування національних стратегій цифрового розвитку, зокрема у сфері смарт-
промисловості України. 

У другому розділі «Аналіз процесів становлення і розвитку смарт-
промисловості» виконано аналіз зарубіжного досвіду становлення і розвитку 
смарт-промисловості, досліджено сучасний стан розвитку промисловості України 
та її відповідність принципам «смарт», визначено соціально-економічні, техніко-
технологічні та соціокультурні передумови становлення смарт-промисловості в 
Україні. 

Аналіз стану справ у сфері розвитку смарт-промисловості засвідчив, що темпи 
її зростання прискорюються: за оцінками фахівців (Grand View Research2), у період 
до 2025 р. середньорічні темпи зростання світового ринку промислового інтернету 
речей (Industrial Internet of Things, IIoT) складатимуть близько 30 %, а поставки 
промислових роботів (ABI Research3) будуть у середньому зростати на 16 % щорічно. 
                                           
1 McKinsey Global Institute. A future that works: automation, employment, and productivity. New York, 
USA: McKinsey & Company, 2017. 144 p. 
2 Industrial Internet of Things Market Size. IIoT Industry Report, 2019-2025 (2020). Available at: 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/industrial-internet-of-things-iiot-market 
(Accessed: 22 March 2020). 
3 Industrial robot revenue to hit $62 billion by 2025: new report. (2020). Insiderobotics.com.au. Available 
at: https://www.insiderobotics.com.au/automation/articles-automation/Industrial-robot-revenue-to-hit-62-
billion-by-2025-new-report/ (Accessed: 22 March 2020). 
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У зв’язку з цим широко відома концепція постіндустріальної економіки, що 
віддає пріоритет сфері послуг, значною мірою втрачає актуальність. Це 
підтверджується тим, що тепер між розвиненими країнами загострюється боротьба 
за контроль над сферою матеріального виробництва, за решорінг (повернення) 
виробничих потужностей, розміщених раніше глобальними економічними 
лідерами з США і ЄС у країнах, що розвиваються, на історичну батьківщину. 

Причина полягає в тому, що саме індустрія, а точніше її провідна ланка – 
обробна промисловість – є головним генератором інновацій в сучасному світі, 
який забезпечує унікальне поєднання технологічного прогресу, зростання віддачі 
і недосконалої конкуренції, що лежить в основі історичних успіхів багатих країн. 
Саме туди, де формується нова промисловість, підтягується наука, і там 
випереджувальними темпами накопичується науково-технічний потенціал 
розвитку, який визначає конкурентні позиції держав, зокрема у сферах добробуту 
громадян і забезпечення національної безпеки. 

Це, однак, не означає, що сфера послуг втрачає значення. Але послуги 
важливі не самі по собі і не всі види послуг. Найзатребуванішими тепер є 
високотехнологічні послуги, зокрема інформаційно-комунікаційні (ІКТ), що 
складають невід’ємну частину авангардних кіберфізичних виробничих систем, в 
яких матеріальні предмети і нематеріальні послуги становлять єдине ціле. До того 
ж, така інтеграція робить традиційну відмінність між виробництвом товарів і 
наданням послуг взагалі мало актуальною, почасти з тієї причини, що завдяки 
цифровим технологіям створюються гібридні продукти (смартфони, безпілотні 
автомобілі, «розумні» будинки тощо), які вже не є ані товарами, ані послугами 
винятково. 

У зв’язку з процесами дигіталізації такі трансформації можуть мати 
далекосяжні наслідки в частині нового перерозподілу ресурсів і ринків нинішнього 
«повного світу». Це обумовлено тим, що цифрові технології розвиваються за 
особливими закономірностями: спаду (а не зростання) граничних витрат на 
виробництво інформаційних продуктів, та зростання (а не спаду) корисності для 
споживачів мережевих благ, у результаті чого невелика частка економічних 
суб’єктів отримує можливість захоплювати більшість ринків і отримувати 
непропорційну частку прибутків.  

Зрозуміло, що такі радикальні зміни – це дуже непрості, суперечливі і 
ризиковані процеси. Мабуть, найгостріші проблеми очікувані у сферах зайнятості 
та розподілу доходів. У найближчі десятиліття в зв’язку з дигіталізацією і 
автоматизацією виробництва на ринках праці можуть статися революційні 
трансформації, порівняні з історичним переходом від сільськогосподарського 
виробництва до промислового, а один із їх імовірних результатів – збільшення 
нерівності в частині доходів, багатства і економічної влади, оскільки дивіденди 
смарт-автоматизації будуть надходити насамперед до власників технологій, 
бізнесу, а також найбільш кваліфікованої робочої сили. 

У комплексі все це означає, що національна політика сприяння розвитку 
нової промисловості має отримати один із найвищих пріоритетів, оскільки ті 
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країни, які не зможуть відповісти на її виклики, ризикують залишитися на узбіччі 
світового прогресу та, не здобувши конкурентних переваг, отримати тільки нові 
проблеми.  

Для України особливе значення смарт-промисловості також визначено ще й 
тією обставиною, що її традиційна індустрія перебуває тепер у кризовому стані, а 
нова «розумна» промисловість ще не привернула належної уваги з боку держави. 
Національна стратегічна ініціатива розвитку і модернізація промисловості та 
виробництв на основі кіберфізичних технологій в Україні, на відміну від багатьох 
держав світу, які мають подібні стратегії («Industrie 4.0» у Німеччині, «Industrie du 
Futur» у Франції, «Smart Factory» в Нідерландах, «High Value Manufacturing 
Catapult» у Великій Британії, «Fabbrica del Futuro» в Італії, «Made Different» у 
Бельгії, «Made in China-2025» в Китаї та ін.), відсутня. 

Ситуація ускладнюється тим, що Україна вже фактично перестала бути 
індустріальною державою, адже обсяги доданої вартості у промисловості у 
розрахунку на душу населення України суттєво відстають від середнього світового 
рівня і розрив не зменшується, а продовжує збільшуватись.  

Все це, у свою чергу, позначається на готовності національної промисловості 
до розумного майбутнього. Для оцінювання такої готовності можна застосовувати 
низку різних індикаторів. У контексті розбудови смарт-індустрії як найважливіші 
з них були обрані індекси у сферах інституційного середовища, технологій та 
економіки (рис. 3). 

Загальний висновок, який можна зробити з виконаних розрахунків, полягає 
у тому, що, по-перше, головними перешкодами на шляху «розумного» розвитку 
бізнесу в Україні, частиною якого є національна промисловість, є дуже низький 
загальний рівень розвитку вітчизняної економіки, який визначає наявні обсяги 
фінансово-економічних ресурсів для здійснення смарт-трансформацій, а також у 
цілому незадовільне інституційне середовище, обумовлене невисокою якістю 
базових інститутів і посередньою тих, що впливають на фінансові можливості 
розвитку виробництва (доступ до кредитів і легкість сплати податків).  

По-друге, незважаючи на процеси деіндустріалізації останніх десятирічь, 
промисловість принаймні частково зберігає свій потенціал, що проявляється у 
вищому за середньосвітовий індексі складності національного виробництва.  

По-третє, успішно розвивати вітчизняну індустрію на принципах «смарт» 
буде дуже не просто, оскільки індекси інноваційності і мережевої готовності не є 
високими. 

Можна розраховувати на те, що Україна має хороші позиції у світі у сфері 
освіти, але це переважно гуманітарна освіта за дефіциту кваліфікованих кадрів 
технічних спеціальностей, та, крім того, ці здобутки не трансформуються в сферу 
НДДКР, оскільки масштаби останніх є неприпустимо низькими. Це свідчить про 
те, що технічний рівень виробництва ґрунтується не стільки на нових вітчизняних 
науково-технічних досягненнях, скільки на використанні розробок минулих років 
і частково – трансферті зарубіжних технологій, найкращі з яких, як правило, не 
передають іншим країнам. 
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Рис. 3. Деякі індикатори, що характеризують готовність до смарт-
трансформацій промисловості України 

Розраховано за даними: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual 
Property Organization. The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the 
World; Center for International Development at Harvard 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. 

 
Схожі результати демонструють дослідження, виконані фахівцями 

Всесвітнього економічного форму1, які для оцінки майбутнього виробничих 
потужностей країн світу використовували ряд індикаторів, об’єднаних у 2 групи: 
структура виробництва і драйвери виробництва. Згідно з цими дослідженнями, 
Україна займає у світі позиції десь близько середини рейтингу, а найбільші проблеми 
в неї (окрім дуже низького ВВП на душу населення – 3095 дол. США у 2018 р.) 
пов’язані з інституціональними засадами, технологіями та інноваціями. Для того, 
щоб подолати таке відставання, потрібно насамперед визначитись із потенціалом 
смарт-промисловості, який може бути задіяний для трансформації української 
економіки та її переходу на траєкторію прискореного інноваційного розвитку. 

У третьому розділі «Оцінка трансформаційного потенціалу смарт-
промисловості в Україні» виконано аналіз основних економіко-математичних 

                                           
1 The World Economic Forum. Readiness for the Future of Production. Report 2018. Available at: 
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (Accessed: 07 July 2020). 
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моделей, розроблених для обрахунку впливу інформаційно-комунікаційних 
(цифрових) технологій на результати виробництва, розроблено науково-
методичний підхід до визначення залежності цифрових витрат і реальних 
результатів промислової діяльності, оцінено трансформаційний потенціал смарт-
промисловості в Україні та обґрунтовано шляхи його підвищення. 

Смарт-промисловість базується на поєднанні передових фізичних і 
цифрових технологій, в яких останні покликані підвищити ефективність 
використання засобів виробництва. Є оцінки впливових міжнародних організацій, 
які вважають, що така цифровізація може викликати суттєвий ефект1. Проте деякі 
фахівці висловлюють певний скепсис щодо позитивного впливу процесів 
комп’ютеризації на продуктивність праці (так званий парадокс Солоу). 

Аналіз сучасних економіко-математичних моделей впливу науково-
технічного прогресу та ІКТ на економічний розвиток показав, що більшість таких 
моделей засновані на варіаціях виробничої функції. Їх застосування різними 
авторами допомогло отримати низку дуже різних і суперечливих оцінок впливу 
ІКТ на економіку в цілому і промисловість зокрема. Тим не менше, головний 
висновок, який можна зробити на їх основі, полягає у тому, що цифровізація дійсно 
має значення, але не таке сильне, як можна було апріорі очікувати.  

На основі результатів аналізу було визначено, що для оцінки того, як впливають 
ІКТ на економіку країни та як розвиваються цифрові технології й промислові 
технології у взаємному їх зв’язку та впливі, доцільно: визначати вплив ІКТ на 
економічний розвиток на основі порівнянь різних країн, які володіють технологіями 
різного рівня; проводити аналіз за відносно короткий проміжок часу, впродовж якого, 
виходячи з положень закону Мура (зростання потужності комп’ютерів за 
експонентою), не спостерігається різких і непередбачуваних стрибків ефективності 
цифрової діяльності; враховувати чинник життєвого циклу технологій.  

Концепція життєвого циклу передбачає, що залежність між витратами на 
створення і впровадження нових виробничих технологій і одержуваними результатами 
описується S-подібними (логістичними) технологічними кривими (рис. 4). 

Економічний сенс цих кривих полягає в тому, що спочатку, коли нова 
технологія тільки починає свій життєвий шлях, зусилля з її розвитку, як правило, 
приносять скромні результати, оскільки створення і налаштування нових 
виробничих процесів, методів та інструментів вимагають часу й грошей. Згодом у 
результаті цих зусиль нова технологія розкриває свій потенціал (Δy4 > Δy3) (якщо 
тільки втілені в ній ідеї виявились правильними, а не помилковими) і приносить 
усе більшу віддачу, зокрема й за рахунок можливостей ІКТ. Нарешті, на стадії 
зрілості, подальші вкладення у вдосконалення технологій вже дають тільки 
незначний приріст результатів з точки зору їх фізичної продуктивності. Це 
свідчить про те, що потенціал таких інженерно-конструкторських рішень в 
основному вичерпано. 

                                           
1 McKinsey Global Institute. The internet of things: mapping the value beyond the hype. New York, USA: 
McKinsey&Company, 2015. 131 p. 
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Рис. 4. Життєвий цикл технологій у контексті кіберфізичних систем: 

Ki – цифровий капітал; Kf – фізичний капітал; V – додана вартість, 
Δy3 – потенціал продуктивності технологій 3.0, Δy4 – потенціал продуктивності 

технологій 4.0, Δy3–4 – тимчасова втрата продуктивності під час переходу  
від технологій 3.0 до технологій 4.0 

 
Іншими словами, якщо використовуються застарілі машини і обладнання, то 

жодне, навіть найкраще програмне забезпечення і засновані на ньому методи 
управління не можуть підвищити загальну продуктивність системи вище певного 
рівня. Тому для вирішення цього завдання потрібний пошук нових інженерно-
конструкторських рішень і перехід на нові технологічні криві, навіть якщо він 
супроводжується тимчасовим економічними втратами (Δy3–4 на рис. 4). 

Відмінна особливість запропонованого концептуального підходу до 
розуміння життєвого циклу технологій полягає у виділенні особливої ролі 
цифрового капіталу – зусилля (витрати) на рис. 4 описано через зміну структури 
капіталу (питомої ваги цифрового капіталу Кі в його загальній величині), так що 
продуктивнішим виробничим технологіям відповідає більша питома вага Кі.  

Це загалом відповідає сучасній практиці. Наприклад, у Німеччині – одному 
з визнаних лідерів Індустрії 4.0 – зростання промислового виробництва й 
продуктивності праці забезпечується, головним чином, за рахунок фактору 
програмного забезпечення. У багатьох розвинених країнах саме цифровий (а не 
фізичний) капітал, і особливо цифрові нематеріальні активи, демонструють 
випереджувальні темпи зростання. 
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Спираючись на результати виконаного аналізу, запропоновано оцінювання 
трансформаційного потенціалу смарт-промисловості, яке використовує 
досягнення цифровізації економіки, побудувати на таких принципах: 

 цифрова економіка має велике значення не сама по собі, а насамперед як 
невід’ємна складова виробничих кіберфізичних систем, які формують новий 
спосіб виробництва і пов’язані з ним системи інститутів і соціально-економічних 
відносин; тому ефекти цифровізації залежать від продуктивності матеріальних 
носіїв цифрових технологій, тобто машин і обладнання; 

 закономірності зв’язків між цифровими витратами і результатами 
діяльності, опосередковані розвитком кіберфізичних систем, не можна вважати 
універсальними, єдиними для всіх часів і країн; тому якщо в різних країнах (групах 
країн) домінують різні технологічні уклади, то і наслідки цифровізації у них будуть 
різними; 

 ефекти цифровізації пропонується встановлювати з застосуванням 
концепції життєвого циклу виробничих технології, описуваного S-подібними 
кривими, і стрибкоподібними переходами з однієї кривої на іншу у зв’язку зі 
зміною домінуючих технологій у тій чи іншій країні (від технології 1.0 до 
технологій 2.0, 3.0 і 4.0 відповідно до відомої періодизації промислових 
революцій);  

 до уваги потрібно брати не тільки техніко-технологічні, а й інституційні 
чинники, адже у підсумку ефективність упровадження нових технологій визначено 
також тим, наскільки формальні і неформальні норми поведінки, що домінують у 
тому чи іншому суспільстві, є сприятливими для інноваційної діяльності. 

Для реалізації зазначених принципів було розроблено і реалізовано такий 
науково-методичний підхід до моделювання: 

1) сформовано базу даних щодо країн світу (разом 98 країн) за двома класами 
показників – тими, що характеризують цифрову (кібернетичну) сторону 
досліджуваного явища (показники розвитку цифрової економіки), і тими, що 
характеризують його фізичну сторону; 

2) усі показники у класах (цифровому і фізичному) розділено на 2 групи: 
результативні показники і показники (фактори) впливу; далі за допомогою методів 
кореляційно-регресійного аналізу виявлено показники, які чинять найбільший 
вплив на розвиток цифрової і фізичної сфер; 

3) з використанням обраних показників виконано кластерний аналіз, який 
дав підстави сформувати три чітко розмежовані групи країн, що були 
інтерпретовані як країни Індустрії 4.0 (група А), країни Індустрії 3.0 (група В), і 
країни Індустрії 2.0 (група С, до якої входить і Україна) (рис. 5); 

4) побудовано степеневі функції залежності показника ВВП на душу 
населення країн світу від традиційних факторів, виражених через питомі (у 
розрахунку на 1 особу) показники валового нагромадження основного капіталу, 
середньомісячного заробітку працівників і розмірів цифрової економіки. 

Аналіз побудованих функцій засвідчив, що цифровізація дає більшу віддачу 
у країнах, що входять до кластерів А і В, та меншу – у тих, що входять до кластера 
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С, у тому числі в Україні. Тобто ефекти цифровізації краще проявляються там, де 
є високим загальний техніко-технологічний рівень виробництва і створені 
сприятливі для інновацій інститути. 

 

 
 

Рис. 5. Результати кластеризації країн світу за обраними показниками розвитку 
кібернетичної і технологічної підсистем  

Кластер А: Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, Японія, 
Корея (Республіка), Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати Америки; 

Кластер В: Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Болгарія, Канада, Чилі, 
Китай, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Франція, Гонконг, 
Китай, Угорщина, Італія, Йорданія, Казахстан, Латвія, Литва, Малайзія, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Російська 
Федерація, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Таїланд, Велика Британія, 
Уругвай; 

Кластер С: Албанія, Алжир, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, 
Ботсвана, Бурунді, Колумбія, Еквадор, Єгипет, Арабська Республіка, Сальвадор, 
Ефіопія, Грузія, Гана, Греція, Гватемала, Індія, Індонезія, Кенія, Киргизька 
Республіка, Мадагаскар, Малі, Маврикій, Мексика, Молдова, Монголія, Марокко, 
Мозамбік, Намібія, Непал, Нікарагуа, Пакистан, Парагвай, Перу, Філіппіни, 
Сенегал, Південно-Африканська Республіка, Шрі Ланка, Танзанія, Туніс, 
Туреччина, Уганда, Україна, В’єтнам, Замбія. 

Кластер А, 
Індустрія 4.0  

Кластер B, 
Індустрія 3.0  

Кластер C, 
Індустрія 2.0  
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Тим не менш, за результатами аналізу було встановлено, що вплив 
цифровізації може бути відчутним навіть у тих державах, що входять до кластера 
С. Якщо сектор ІКТ брати сам по собі, то зростання цифрової економіки в Україні 
на 10 % давало би приріст ВВП тільки на ≈0,4 %. А з урахуванням комплексного 
впливу цифровізації на різні аспекти соціально-економічних процесів, розрахунки 
свідчать про наявність суттєвого потенціального позитивного ефекту – за 
зростання цифрової економіки на 10 % приріст ВВП потенційно може скласти 
≈1,4 % (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Залежність зростання ВВП від зростання цифрової економіки у різних 
кластерах країн світу за рівнем розвитку кібернетичної і технологічної підсистем 

 
Але очевидно, що розраховані економічні ефекти цифровізації виробництва 

у вигляді зростання ВВП не можуть бути досягнуті автоматично. Результати 
потрібно інтерпретувати, беручи до уваги специфічні обставини місця і часу 
(індивідуальні характеристики конкретних держав). З цієї причини досягнення 
кращих показників ВВП за рахунок цифровізації в Україні потребує 
«підтягування» не тільки цифрових технологій, але й техніки та суспільних 
інститутів до рівня тих країн, які уже зуміли досягти кращих результатів. У цьому 
зв’язку та з урахуванням стратегічного курсу на європейську інтеграцію зростає 
потреба в оцінюванні технологічних розривів між Україною та європейськими 
державами, а також визначенні можливостей їх скорочення і вирішення комплексу 
пов’язаних із цим проблем. 

У четвертому розділі «Поширення смарт-промисловості і проблема 
технологічних розривів» виявлено взаємозв’язок процесів технологічного 
розвитку і технологічних розривів у контексті четвертої промислової революції, 
розроблено науково-методичний підхід до оцінювання технологічних розривів в 
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умовах поширення смарт-промисловості, виконано оцінювання технологічних 
розривів між Україною та деякими європейськими країнами з використанням 
концепції життєвого циклу технології, визначено шляхи подолання цих 
технологічних розривів.  

Прискорення швидкості технологічних змін у світі супроводжується 
формуванням нової геоекономічної й геополітичної реальності, в якій головними 
гравцями стають лідери в розвитку та використанні технологій смарт-
промисловості. У цьому зв’язку збільшується значення концепції технологічних 
розривів. Для України життєво важливо визначити своє місце у цьому процесі 
глобальних трансформацій і зрозуміти, яким саме є відставання від індустріальних 
лідерів, і в якому напрямі потрібно рухатись, щоб його принаймні зменшити, а не 
збільшити. Адже подальше зростання технологічних розривів унеможливить 
євроінтеграцію України на гідних умовах, залишивши їй роль сировинного 
придатка індустріально розвинених європейських країн і місця зосередження 
брудних технологій.  

Існують різні підходи до визначення розривів на мікро- та макрорівнях, 
розроблюваних різними організаціями, що базуються на теоріях міжнародної 
торгівлі, інновацій, життєвого циклу технологій, еволюційної економіки тощо. Їх 
критичний огляд допоміг розробити нове бачення, яке ґрунтується на теорії 
життєвого циклу технологій. При цьому запропоновано розрізняти поняття 
технологічного відставання і технологічних розривів (рис. 7). 

 
 

 
 

Рис. 7. Графічна ілюстрація термінів 
«технологічне відставання» і «технологічний розрив» 
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Технологічне відставання – це незначна відстань у технологічному розвитку, 
що виникає між країнами, які розвиваються в рамках одного технологічного 
укладу і мають схожі рівні доходів. Тобто у даному випадку йдеться про країни, 
розташовані на одній і тій же S-подібній кривій. 

Технологічний розрив – це значна відстань у технологічному розвитку між 
країнами, виникнення якої можливо у двох випадках: 1) між країнами зі схожим 
рівнем доходів та однаковим технологічним укладом у разі появі в одній із них 
інновацій революційного типу; 2) між країнами, економіка яких характеризується 
різними технологічними укладами. Тобто у даному випадку йдеться про відстань 
між країнами, які знаходяться на різних S-подібних технологічних кривих. 

Важливо підкреслити, що перехід від одних домінуючих технологій до 
інших не можна розглядати як суто інженерну, чи фінансову проблему. Для цього 
необхідно врахування впливу комплексу різних чинників (зокрема географічних, 
історичних, культурних), які визначають здатність до виживання, довголіття і 
репродуктивний потенціал економічних екосистем − динамічних стабільних 
мереж взаємопов’язаних підприємств та інститутів, що функціонують у 
обмеженому географічному просторі. Тобто йдеться про концептуальний підхід до 
вирішення проблем технологічних розривів у контексті нової еволюційної техно-
екосистемної парадигми. 

В основу розробленого у роботі науково-методичного підходу до 
оцінювання технологічних розривів покладено такі положення. 

По-перше, розглядається не поступовий технологічний розвиток, а 
революційний, і не технологічне відставання, а технологічні розриви. Оскільки 
саме тепер у світі розгортається чергова промислова революція, остільки на часі 
аналізувати реалії революційного розвитку, зазвичай описувані концепцією 
життєвого циклу технологій і стрибкоподібних переходів між технологічними 
кривими.  

По-друге, оскільки, виходячи з постановки завдання дослідження, 
виконується порівняння країн в цілому, тобто аналізуються макро-, а не 
мікроекономічні показники, остільки йдеться про групи домінуючих технологій у 
тій чи іншій країні, які визначають загальний техніко-технологічний рівень 
національних економік, а не про окремі технологічні рішення, які можуть 
належати до різних укладів. 

По-третє, аналізу технологічних розривів між конкретними країнами передує 
групування країн у відносно однорідні кластери, що дає змогу зробити порівняння 
коректнішим і визначитись, у яких випадках може йтись про технологічне 
відставання, а у яких – про технологічні розриви.  

По-четверте, враховуються головні особливості нових домінуючих 
технологій, оскільки це має принципове значення для визначення факторів впливу 
на їхній розвиток і параметризації S-подібних технологічних кривих. А саме, 
враховано, що головними відмінностями четвертої промислової революції є 
інтеграція технологій фізичних і цифрових, яка формує нову «розумну» 
кіберфізичну реальність. 
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З використанням розроблених концептуальних положень було здійснено 
емпіричну оцінку технологічного розриву між Україною та розвиненими країнами 
ЄС, яка заснована на концепції S-подібних кривих.  

Для цього спочатку вихідну вибірку країн було розбито на групи, що 
розрізняються за ступенем промислового розвитку, а потім для трьох країн – України 
як колишнього індустріального лідера (кластер С), Чехії (кластер В) і Німеччини 
(кластер А) як нинішніх індустріальних лідерів, що є членами ЄС, до якого прагне 
Україна, – було побудовано і виконано параметризацію логістичних функцій, що 
визначають залежність між продуктивністю праці та її фондоозброєністю, з 
урахуванням взаємозалежності фізичного і цифрового капіталу.  

Згідно з запропонованим вище науково-методичним підходом, у кожній 
національній економіці продуктивність (результат) є функцією від витрат у вигляді 
вкладень у фізичний і цифровий капітали (тобто фізичний капітал малоефективно 
нарощувати без вкладень у капітал цифровий), і загального рівня науково-
технічного розвитку країни. Результатом є продуктивність праці (ВВП у 
розрахунку на 1 одну особу робочої сили), а витратами (зусиллями) – 
фондоозброєність праці (залишкову вартість основних фондів у розрахунку на 1 
особу робочої сили країни). Власне, це класична залежність продуктивності праці 
від її фондоозброєності. 

При цьому кожна з країн розвиває свої домінуючі технології, отже більшим 
витратам (x) відповідають більші результати (y), але ця залежність є не лінійною, 
а S-подібною, і описується такою формулою логістичної кривої: 

      (1) 
 

де А – параметр, що визначає нижню межу логістичної кривої; С – параметр, що 
визначає відстань між верхньою і нижньою межами логістичної кривої; а – 
параметр, що визначає вплив науково-технічного прогресу (залежність між 
видатками на НДДКР і продуктивністю праці); μ – параметр, що характеризує 
співвідношення фізичного і цифрового капіталу.  

Параметризацію функції (1) було виконано за допомогою інструментарію 
MS Excel1 з використанням статистичних даних аналізованих країн за 2000–
2018 рр.  

У результаті встановлено, що за одного і того ж рівня фондоозброєності 
($0,1 млн на 1 особу, якщо Україна зможе його досягти) розриви є такими: у 
порівнянні з Чехією – продуктивність приблизно у 5 разів менша (тобто розрив 
складає близько $30 тис. на 1 особу робочої сили), у порівнянні з Німеччиною – 
приблизно у 10 разів менша (розрив – близько $65 тис. на 1 особу). 

                                           
1 Для Microsoft 365 MSO (16.0.13001.20266), 32-розрядна версія; 
ідентифікатор ліцензії: CWW_deea3838-3b62-4f6c-b4a2-f2a53fcc2ec4deea3838-3b62-4f6c-b4a2-
f2a53fcc2ec4_e0591be51da91a44d2; 
ідентифікатор сеансу: 129A01F2-A341-4E15-AF65-A81176D053D5 
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Наочніше порівняння цих країн у парадигмі S-подібних технологічних кривих 
представлено на рис. 8, на якому інтервал змін фондоозброєності суттєво розширено 
порівняно з теперішніми фактичним значеннями, що дає можливість показати 
верхню і нижню межу розвитку кожного покоління технологій (2.0, 3.0 і 4.0). 

Як показано на рис. 8, потенціал технологій 2.0 (Δy2) суттєво менший, ніж 
технологій 3.0, і, зрозуміло, технологій 4.0. При цьому, згідно з концепцією 
стрибкоподібних переходів з однієї технологічної кривої на іншу, нові покоління 
технологій стартують із відносно низьких показників економічної діяльності, так що 
початково інновації можуть бути збитковими (лінія b0 розташована нижче за лінію 
а0, а лінія с0 – за лінію b1), але згодом вони здатні принести багатократну віддачу на 
початкові ризиковані і низькорентабельні, або навіть збиткові, вкладення.  

 

 
 

Рис. 8. S-подібні технологічні криві для України, Чехії і Німеччини 
і відповідні технологічні розриви (Δy2, Δy3, Δy4) 

 
Це означає, що принципові рішення про національний розвиток потрібно 

ухвалювати не тільки враховуючи міркування щодо грошових потоків, а й з огляду 
на довгострокові державні інтереси, які виходять за рамки короткочасної 
економічної окупності. Тобто стратегічні імперативи і довгострокову політику 
соціально-економічного розвитку не можна будувати, покладаючись тільки на 
ринкові стимули і механізми, потрібно також використовувати потенціал 
демократичних процедур і суспільних інститутів, посилений аналізом великих 
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даних, штучним інтелектом та іншим сучасним науковим інструментарієм, який 
допомагає зазирнути у ризиковане високотехнологічне майбутнє і сформувати 
необхідні політичні рішення. 

У п’ятому розділі «Рекомендації щодо державного сприяння розвитку 
смарт-промисловості в Україні і подолання технологічних розривів» 
розроблено рекомендації з організації управління становленням смарт-
промисловості в Україні, економічного стимулювання розвитку інноваційних 
виробничих технологій і формування інституційного середовища, сприятливого для 
становлення і розвитку смарт-промисловості та подолання технологічних розривів.  

Прискорення розвитку смарт-промисловості і подолання технологічних 
розривів – це надзвичайно складне завдання, що потребує створення нової, 
орієнтованої на інновації промислової екосистеми, яку необхідно послідовно і 
наполегливо культивувати у процесі коеволюції кіберфізичних технологій і 
соціуму. Основними векторами створення такої екосистеми є комплекс 
пропонованих заходів, орієнтованих на європейські промислові екосистеми і 
соціокультурні традиції щодо розвитку інститутів, технологій і людського 
капіталу, які залежно від обставин можуть бути більшої 4( )P


 або меншої 3( )P



інтенсивності (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Графічна ілюстрація основних векторів розвитку 

промислової екосистеми України  
 
Розвиток інститутів. У вирішенні стратегічної проблеми подолання 

теперішніх негативних тенденцій у сфері промислового розвитку не можна 
покладатись тільки на ринкові механізми і економічні стимули. На етапі становлення 
смарт-індустрії, який має переламати теперішні негативні тренди, доцільно створити 
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спеціальний орган управління, наділивши його необхідними повноваженнями і 
ресурсами, щоб він став авторитетним як для державних службовців, так і для 
приватного бізнесу (який володіє тепер більшою частиною промисловості). Також 
важливо вивести діяльність цього органу за рамки поточної політичної кон’юнктури 
(шляхом встановлення особливого статусу спеціальним законом), оскільки для 
розвитку промисловості на інноваційній основі потрібні довгі стратегічні, а не 
короткі політично мотивовані рішення. Прикладом такого органу управління може 
слугувати всесвітньо відоме Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості 
(Ministry of International Trade and Industry, MITI) в Японії, яке у свій час відіграло 
велику роль у бумі техніко-економічного розвитку цієї країни. 

На основі результатів аналізування S-подібних кривих і концепції життєвого 
циклу технологій зроблено висновок про те, що розраховувати на трансферт 
технологій із-за кордону як надійний спосіб вирішення проблем технологічного 
відставання національної економіки неможна, оскільки трансфертні технології 
зазвичай мають обмежений потенціал зростання фізичної продуктивності і містять 
«вмонтоване» технологічне відставання. Очевидно, щоб принципово підняти 
техніко-технологічний рівень потрібний власний сектор науки відповідного рівня, 
його тісна інтеграція з виробництвом, розвиток національної інфраструктури 
підтримки і поширення результатів НДДКР (необхідної як для нових власних 
розробок, так і для адаптації запозичених).  

Виходячи з особливої важливості національної науки виявлено, що причина 
її занепаду полягає не стільки у недостатній увазі до розвитку цієї сфери з боку 
держави (зокрема у недостатньому бюджетному фінансуванні), скільки у слабкому 
попиті на науково-технічні розробки з боку бізнесу. Такий попит, у свою чергу, 
пов’язаний із коротким горизонтом планування. Для подолання цієї перешкоди 
принципово важливо вивести розвиток економіки та її провідної ланки – 
промисловості – за межі короткострокових політичних циклів, що генерують 
нестабільність і збільшують соціальну нерівність. Для цього необхідні:  

 довгі гарантії прав власності, у тому числі інтелектуальної; 
 довгострокові державно-приватні стратегії розвитку промисловості, в тому 

числі – кіберфізичного виробництва; 
 довгі інститути розвитку, засновані на принципах незалежних регуляторних 

агентств, зміни правил роботи і керівництва яких мають виходити за межі 
повноважень чергової політичної влади. 

Важливими складовими інституційного середовища є також подальший 
розвиток формальних і неформальних норм у сферах податково-бюджетної і 
грошово-кредитної політики. А саме:  

 у податково-бюджетній сфері – трансформація складу і структури податків 
(перерозподіл податкового тягаря з податків на капітал і труд у напрямі податків 
на споживання, майно та екологічних); формування механізмів компенсації втрат 
податкових надходжень від роботизації виробництва та посилення бюджетного 
фінансування нових потреб освіти; підвищення якості та прискорення цифрової 
трансформації системи податкового адміністрування; 
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 у грошово-кредитній сфері – подальший розвиток традиційних кредитних 
продуктів банків, із урахуванням розмірів позичальників і ступеня їх 
технологічного розвитку, інструментів пайового фінансування й організаційно-
фінансових інструментів, які покращують інституційне середовище 
функціонування національної промисловості; сприяння розвитку інноваційних 
методів надання фінансових послуг (т. зв. фінтеху), зокрема з застосуванням 
методів розвинутого аналізу великих даних.  

Розвиток технологій. Обґрунтовано, що для прискорення розвитку 
цифрової економіки в Україні потрібні організаційно-економічні заходи, які 
сприятимуть удосконаленню довгострокової політики України у сфері інновацій, 
зокрема шляхом урахування в Стратегії інноваційного розвитку України на період 
до 2030 р. пропозицій щодо: 

 поетапного збільшення обсягів фінансування НДДКР на період до 2030 р. 
щонайменше до 1,2 % ВВП (середнє значення для країн кластера В), у тому числі 
– не менше половини за рахунок приватного сектору (як це має місце у багатьох 
розвинених країнах), адже саме бізнес найбільш зацікавлений у швидкому і 
ефективному впроваджені профінансованих ним науково-технологічних розробок 
у виробництво; 

 сприяння інформуванню підприємців, чиновників і науковців про цілі, 
етапи та учасників інноваційного процесу шляхом розробки, періодичного 
оновлювання і публікації національного переліку ключових технологій, які 
забезпечують основу для інновацій у низці продуктів у галузях промисловості; 
створення в Україні Групи високого рівня з ключових технологій; 

 удосконалення процедур середньострокового планування інноваційного 
розвитку з використанням кількісних індикаторів розвитку і визначення сум 
фінансування заходів із розбивкою по роках; 

 залучення до фінансового забезпечення інновацій інститутів розвитку, 
виділення у державному та місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів 
стратегій цифровізації економіки взагалі та промисловості окремим рядком. 

Запорукою прискорення технологічного розвитку України на базі сучасних 
ІКТ є: державне сприяння розвитку авангардних цифрових технологій (зокрема 
5G, Wi-Fi 6 тощо), на якій базується інтернет речей; активізація роботи над 
поліпшенням покриття за технологіями попереднього покоління та підвищенням 
якості мобільного зв’язку; сприяння імплементації міжнародних технологічних 
стандартів у сфері передових цифрових технологій і залученню українських 
фахівців до процесів їх створення. 

Розвиток людського капіталу. Передумовою успішного розвитку людини у 
контексті смарт-індустрії є підтримка високих темпів зростання промисловості, 
сприяння інвестиціям і новому бізнесу, які створюють високопродуктивні робочі 
місця і формують попит на висококваліфіковану робочу силу. Адже без 
збільшення реального попиту політика щодо розвитку людського капіталу може 
виявитись нерезультативною. 
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Першочерговими заходами з її реалізації можуть стати:  
 надання державного пріоритету розвитку STEM-освіти (від англ. Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) для нової робочої сили, яка виходить на 
ринок праці (у тому числі шляхом державного замовлення за переліком 
спеціальностей і напрямів підготовки в системі вищої освіти, критично важливих 
для розвитку смарт-промисловості);  

  розвиток системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників, 
уже задіяних у виробництві (зокрема за участі високотехнологічних вітчизняних 
компаній у розвитку системи професійної освіти, у підготовці і підвищенні 
кваліфікації фахівців для промисловості з подальшим працевлаштування у цих 
компаніях); 

 державне сприяння мобільності робочої сили і розвитку альтернативних 
форм зайнятості – створенню цифрових платформ для талановитих людей і 
розвитку економіки спільного користування – мереж, в яких люди працюють без 
офіційної трудової угоди, у тому числі у режимі віддаленого доступу, важливість 
якого стала очевидною у контексті проблем з пандемією коронавірусу; 

 підтримка доходів, організація матеріальної допомоги та інших форм 
сприяння пошукам нової гідно оплачуваної роботи і переходу працівників з одного 
робочого місця на інше. 

Реалізація зазначених пропозицій сприятиме переламу теперішніх 
негативних тенденцій у розвитку промисловості та повнішому використанню її 
потенціалу на принципах «смарт» відповідно до сучасних світових трендів.  

  
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми становлення смарт-
промисловості в Україні в умовах четвертої промислової революції. Висновки 
дослідження підтверджено такими науковими результатами. 

1. Отримали подальший розвиток теоретико-методологічні положення щодо 
становлення смарт-промисловості у контексті четвертої промислової революції – 
обґрунтовано, що сутність нової революції полягає не в нових матеріальних 
технологіях, і не в цифрових технологіях самих по собі, а в їх коеволюції, яка 
формує нову кіберфізичну реальність. Її уже неможливо пояснити в рамках 
звичайної дихотомії «індустріальна революція – постіндустріальна революція». 
Йдеться про новий вимір реальності – кіберфізичний – який уже не є суто фізичним 
(матеріальним), або суто цифровим (інформаційним). Нова «розумна» реальність 
потребує і нових інструментів її дослідження, які поряд з традиційною 
неокласичною методологією вимагають застосування інституційної та 
еволюційної парадигм.  

2. Обґрунтовано, що концепції індустріальної і постіндустріальної економік 
втрачають свій пояснювальний потенціал щодо нової кіберфізичної реальності, 
яка змінює економіку і суспільство щонайменше у трьох аспектах: 
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по-перше, змінюються економічні суб’єкти – люди стають усе більш 
«кібернетичними» з розширеними можливостями і новими рутинами обрання 
рішень. Більше того, крім звичайних юридичних осіб очікується також поява осіб 
електронних, основаних на штучному інтелекті, які самостійно ухвалюють 
виробничі та бізнесові рішення;  

по-друге, прискореними темпами розвивається нове кіберфізичне 
виробництво гібридних продуктів, що інтегрують властивості товарів і послуг, а 
саме виробництво – самоорганізоване і кероване штучним інтелектом; 

по-третє, народжуються нові інститути влади і механізми інфорсменту у 
вигляді репутаційного суспільства і держави, в яких особливого значення 
набувають соціокультурні (цивілізаційні) фактори розвитку.  

3. Установлено, що головною відмінною ознакою смарт-підприємств, які є 
первинною ланкою смарт-промисловості, стає реалізація принципу рефлексії, 
згідно з яким аналіз функціонування реального підприємства слугує основою для 
створення його рефлексивного образу – цифрової моделі фабрики, яка є джерелом 
нових знань про суб’єкт. З цієї точки зору смарт-фабрика є таким способом 
взаємодії апаратних засобів, програмного забезпечення, штучного і людського 
інтелекту, за якого дані, отримані від фізичних пристроїв і комп’ютерних мереж, 
збираються, передаються, попередньо опрацьовуються, зберігаються, візуалізуються, 
аналізуються і застосовуються для моделювання та ухвалення рішень щодо 
подальшого вдосконалення промислових продуктів і виробничих і бізнес-процесів. 

4. Обґрунтовано, що смарт-промисловість – це набагато більше, ніж 
сукупність відокремлених підприємств і продуктів, які на них створюються, 
оскільки вона базується на інтегрованих мережах високотехнологічних смарт-
систем і охоплює, крім власне виготовлення речей, також виконання широкого 
спектра пов’язаних функцій (смарт-дослідження, смарт-постачання, смарт-
дистрибуція, смарт-фінанси тощо). У такій системі смарт-промисловості 
виробничі ланцюжки взаємопов’язані з дослідниками і розробниками, 
постачальниками, дистриб’юторами, споживачами через новітні IКT, завдяки 
чому формуються інтегровані цифрові екосистеми, орієнтовані на споживача, 
здатні поліпшити координацію та підвищити ступінь активності участі всіх 
партнерів як в окремих ланцюжках, так і цілісних мережах створення вартості. 

5. На основі аналізу світового і, більш детально, європейського досвіду 
державного сприяння розвитку смарт-промисловості виявлено основні подібності 
смарт-стратегій (єдина парадигма «розумного», стійкого та інклюзивного 
зростання, стандартний інструментарій економічного стимулювання, 
використання широких цифрових платформ) та їх відмінності (за пріоритетами, 
цільовою аудиторією, моделями та обсягами фінансування) залежно від стартових 
інституційних умов і злободенних викликів конкретних національних економік. 

Обґрунтовано, що у ході оцінювання перспектив упровадження в Україні 
конкретної європейської смарт-стратегії потрібно враховувати загальний рівень 
розвитку промисловості й економіки в цілому, особливість соціокультурного та 
якість інституційного середовища країни-зразка і країни-акцептора. З урахуванням 
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цих чинників та виходячи з концепції різних типів національних інноваційних 
систем, установлено, що здійснюючи обґрунтування концептуальних положень і 
практичних заходів щодо становлення і подальшого розвитку національної смарт-
промисловості доцільно орієнтуватися на позитивний досвід тих країн-членів ЄС, 
які належать до подібного з Україною типу інноваційної системи. 

6. Доведено, що принципове значення для процесів становлення і 
подальшого розвитку смарт-промисловості має динамічний аспект, закономірності 
її розвитку в часі і просторі. Часовий фактор проявляється через життєвий цикл 
домінуючих технологій. У роботі вперше запропоновано концептуальні 
положення визначення технологічних і фінансових розривів у контексті 
кіберфізичних систем на основі теорії життєвого циклу технологій, згідно з якою 
для параметрів S-подібної (логістичної) технологічної кривої, яка відображає 
залежність між витратами і результатами розвитку технології, принципове 
значення має динаміка структури капіталу – питомої ваги цифрового капіталу у 
його загальній величині.  

Просторовий фактор (фактор місця) проявляється через розробку і 
використання домінуючих технологій у країнах і регіонах світу, які 
характеризуються власними закономірностями еволюції соціокультурних, 
інституційних і техніко-технологічних чинників. Таким чином, концепцію 
життєвого циклу технологій вперше було поширено на коеволюцію розвитку 
країн, які володіють домінуючими виробничими технологіями різного рівня і 
різного ступеня розвитку. 

7. Вперше в Україні розроблено науково-методичний підхід до визначення 
трансформаційного потенціалу смарт-промисловості, базованої на досягненнях 
цифровізації, який виходить із положення про те, що цифрова економіка має 
значення не сама по собі, а насамперед як невід’ємна складова частина виробничих 
кіберфізичних систем, які формують новий спосіб виробництва, і пов’язані з ним 
системи інститутів і соціально-економічних відносин. Цей підхід передбачає:  

формування бази даних щодо країн світу за двома класами показників – 
тими, що характеризують цифровий (кібернетичний) бік досліджуваного явища, і 
тими, що характеризують його фізичний (техніко-технологічний) бік; 

розподіл показників кожного класу на дві групи: результативні показники і 
показники (фактори) впливу, та подальше виявлення тих із них, які справляють 
найбільший вплив на розвиток цифрової і фізичної сфер;  

виконання кластерного аналізу з використанням визначених показників 
розвитку цифрової і фізичної сфер та формування груп країн, інтерпретованих як 
країни Індустрії, відповідно, 4.0, 3.0 і 2.0; 

побудову функцій залежності ВВП на душу населення від розмірів цифрової 
економіки у кожній групі (кластері) країн окремо. 

З застосуванням побудованих функцій вперше в Україні визначено потенціал 
позитивного ефекту цифровізації національної економіки: за зростання цифрової 
економіки на 10 % приріст ВВП може скласти до 1,4 %, але тільки за умови 
одночасного розвитку виробничих технологій і суспільних інститутів до рівня тих 
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країн, які досягли кращих результатів і розташовані правіше на S-подібній кривій 
життєвого циклу домінуючих технологій. 

8. Спираючись на наукову концепцію життєвого циклу технологій 
запропоновано розрізняти поняття технологічного розриву і технологічного 
відставання. Визначено, що: а) технологічний розрив – це значна відстань у 
технологічному розвитку між країнами, виникнення якої можливо у двох 
випадках: 1 – між країнами зі схожим рівнем доходів та однаковим домінуючим 
технологічним укладом у разі появи в одній із них масових інновацій 
революційного типу; 2 – між країнами, економіка яких характеризується різними 
технологічними укладами; тобто у даному випадку йдеться про відстань між 
країнами, які перебувають на різних S-подібних технологічних кривих; б) 
технологічне відставання – це незначна відстань у технологічному розвитку, що 
виникає переважно між країнами, які розвиваються в рамках одного 
технологічного укладу і мають подібні рівні доходів; тобто, у даному випадку 
йдеться про країни, розташовані на одній S-подібній технологічній кривій. 

9. Розроблено новий науково-методичний підхід до оцінювання 
технологічних розривів між країнами світу, який передбачає: аналіз технологічних 
розривів із застосуванням відповідних логістичних кривих; попереднє групування 
аналізованих країн у відносно однорідні кластери, що допомагає зробити 
порівняння коректнішим; урахування принципової особливості смарт-
промисловості як поєднання цифрових і фізичних технологій у рамках 
інтегрованих смарт-систем. 

10. На основі розробленого науково-методичного підходу вперше здійснено 
емпіричну оцінку технологічного розриву між Україною та деякими розвиненими 
країнами ЄС, яка базується на концепції S-подібних технологічних кривих. Для 
цього побудовано логістичну функцію, що визначає залежність між 
продуктивністю праці та її фондоозброєністю, з урахуванням взаємозалежності 
фізичного і цифрового капіталу. У результаті встановлено, що за одного і того ж 
рівня фондоозброєності ($0,1 млн на 1 особу) в Україні продуктивність праці 
становитиме: у порівнянні з Чехією – приблизно у 5 разів менше (тобто розрив 
складає близько $30 тис. на 1 особу робочої сили), у порівнянні з Німеччиною – 
приблизно у 10 разів менше (розрив – близько $65 тис. на 1 особу). 

11. Обґрунтовано, що подолання технологічних розривів і прискорення 
процесів становлення смарт-промисловості не є суто інженерною чи фінансовою 
проблемою, а потребує створення нової, орієнтованої на інновації промислової 
екосистеми, яка поступово формується у процесі коеволюції технологій і соціуму. 
Основними векторами створення такої екосистеми є пропоновані заходи, орієнтовані 
на європейські промислові екосистеми і соціокультурні традиції щодо розвитку: 

інститутів – формування сприятливого інституційного середовища шляхом 
змін у системі управління промисловістю, створення комплексу довгих правил 
розвитку, смарт-трансформації податково-бюджетної і грошово-кредитної систем;  

технологій – поетапного збільшення обсягів фінансування НДДКР, 
формування національного переліку і Групи високого рівня з ключових технологій; 
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удосконалення процедур цифрової стандартизації, організації планування і 
фінансування інноваційного розвитку; 

людського капіталу – надання державного пріоритету STEM-освіти, розвитку 
системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації працівників, державне сприяння 
мобільності робочої сили і розвитку альтернативних форм зайнятості. 
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АНОТАЦІЯ 
Князєв С.І. Становлення смарт-промисловості в Україні в умовах 

четвертої промислової революції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 

Дослідження присвячено розвитку теоретико-методологічних положень та 
обґрунтуванню науково-методичних і практичних рекомендацій щодо 
становлення смарт-промисловості в Україні. Розкрито роль четвертої промислової 
революції у формуванні нової геоіндустріальної структури світу, виявлено 
особливості смарт-підприємств і смарт-промисловості, розроблено концептуальні 
положення становлення смарт-промисловості в емерджентній економіці. 
Виконано аналіз відповідності сучасного стану промисловості України принципам 
«смарт», визначено передумови становлення національної смарт-промисловості, 
розроблено науково-методичний підхід до визначення залежності цифрових 
витрат і реальних результатів промислової діяльності. Здійснено оцінку 
трансформаційного потенціалу смарт-промисловості в Україні та обґрунтовано 
шляхи його підвищення. Проведено оцінювання технологічних розривів між 
Україною та деякими європейськими країнами з використанням концепції 
життєвого циклу технології, визначено шляхи їх подолання. Розроблено 
рекомендації з організації управління й економічного стимулювання розвитку 
смарт-промисловості в Україні, формування інституційного середовища, 
сприятливого для її становлення і подальшого удосконалення. 

Ключові слова: промислова революція, смарт-промисловість, смарт-
підприємство, життєвий цикл технологій, технологічний розрив, інституційне 
середовище.  

 
АННОТАЦИЯ 

Князев С.И. Становление смарт-промышленности в Украине в 
условиях четвертой промышленной революции. – Квалификационная 
научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. 
Институт экономики промышленности НАН Украины, Киев, 2020. 

Исследование посвящено развитию теоретико-методологических положений 
и обоснованию научно-методических и практических рекомендаций по 
становлению смарт-промышленности в Украине. Раскрыта роль четвертой 
промышленной революции в формировании новой геоиндустриальной структуры 
мира, выявлены особенности смарт-предприятий и смарт-промышленности, 
разработаны концептуальные положения становления смарт-промышленности в 
эмерджентной экономике. Выполнен анализ соответствия современного состояния 
промышленности Украины принципам «смарт», определены предпосылки 
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становления национальной смарт-индустрии, разработан научно-методический 
подход к определению зависимости цифровых затрат и реальных результатов 
промышленной деятельности. Выполнена оценка трансформационного 
потенциала смарт-промышленности в Украине и обоснованы пути его повышения. 
С использованием концепции жизненного цикла технологий определены размеры 
технологических разрывов между Украиной и некоторыми европейскими 
странами, установлены пути их преодоления. Разработаны рекомендации по 
организации управления и экономическому стимулированию развития смарт-
промышленности в Украине, формированию институциональной среды, 
благоприятной для её становления и дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: промышленная революция, смарт-промышленность, 
смарт-предприятие, жизненный цикл технологий, технологический разрыв, 
институциональная среда. 

 
SUMMARY 

Kniaziev S.I. Formation of smart industry in Ukraine under the conditions of 
the Fourth industrial revolution. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Economics, in specialty 08.00.03 – Economics 
and Governing of the National Economy. Institute of Industrial Economics of the 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to development of theoretical and methodological principles 
and justification of scientific-methodical and practical recommendations for the smart 
industry formation in Ukraine. 

The research revealed the role of the Fourth industrial revolution in the formation 
of the new geo-industrial structure of the world, revealed the peculiarities of industry and 
society transformation on the «smart» principles, identified the peculiarities of smart 
enterprises and smart industry, developed conceptual provisions for the formation of 
smart industry in the emergent economy. 

The theoretical and methodological provisions on the smart industry formation in 
the context of the Fourth industrial revolution have been further developed – it is justified 
that the essence of this revolution lies not in new material technologies, and not in digital 
technologies themselves, but in their coevolution, which forms a new cyber-physical 
reality. This reality can no longer be explained as part of the usual dichotomy of 
«industrial revolution – post-industrial revolution». It is a new dimension – cyber-
physical – that is no longer purely physical (material), or purely digital (information). 
The new smart reality also requires new tools for its exploration: along with the 
traditional neoclassical methodology, it is necessary to use the achievements of 
institutional and evolutionary paradigm. 

The author analysed foreign experience in the formation and development of the 
smart industry in the context of the new geo-industrial structure of the world, analysed 
the current state of development of the Ukrainian industry and its compliance with the 
principles of «smart», defined socio-economic, techno-technological and sociocultural 
preconditions for the formation of the smart industry in Ukraine. 
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The analysis of economic and mathematical models of influence of information and 
communication (digital) technologies on production results was performed. For the first time 
in Ukraine developed a scientific and methodical approach to the definition of the 
transformational potential of smart industry. It is based on the premise that the digital 
economy is important not in itself, but, above all, as an integral part of the production cyber-
physical systems to generate a new mode of production and the associated system of 
institutions and socio-economic relations. Using the above-mentioned approach, for the first 
time in Ukraine, the positive impact of digitalization on the development of the national 
economy is determined: if the digital economy grows by 10%, GDP growth can be up to 
1.4%, but only if production technologies and social institutions develop simultaneously. 

The scientific-methodical approach to determining the cost depending on the 
digital and the real results of industrial activity, the estimate of the transformational 
potential of smart industry in Ukraine and justified way of its increase. 

The relationship between technological development processes and technological 
gaps in the context of the fourth industrial revolution was identified, it was developed 
scientific and methodical approach to estimation technology gaps in conditions of smart 
industry spreading, technology gaps between Ukraine and individual European countries 
have been assessed using the concept of the life cycle of technology and ways of 
overcoming them have been identified. 

It is proved that overcoming the technological gaps and accelerate the process of 
smart industry formation is not purely an engineering or financial problem, and requires 
the formation of new industrial ecosystem focused on innovation, which has been 
gradually formed in the process of co-evolution of technology and society. The main 
vectors for the creation of such an ecosystem are measures aimed at European industrial 
ecosystems and sociocultural traditions for development: 

institutions – creating a favourable institutional environment through changes in 
industrial control systems, creating complex rules of long development, the 
transformation of smart fiscal and monetary systems; 

technology – gradual increase in R&D financing, formation of a national list and 
the High Level Group on key technologies; improving digital standardization of 
procedures, planning, organization and financing of innovative development; 

human – increasing the role of STEM-education, development of the system of 
training and retraining of workers, state support of labour mobility and the development 
of alternative forms of employment. 

Keywords: Industrial revolution, smart industry, smart enterprise, technology life 
cycle, technological gap, institutional environment. 
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