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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НТП: 121 с., 30 рис., 14 табл., 56 джерел, 2 додатків на 11 с. 

 

Об'єкт дослідження – закономірності розвитку національної промисло-

вості з урахуванням нових перспектив і ризиків, обумовлених Четвертою про-

мисловою і цифровою революціями. 

Мета дослідження – розробка концептуальних засад і створення смарт-

системи промислового прогнозування і форсайтингу. 

Методи дослідження – загальнонаукові (аналіз і синтез, гіпотетико-де-

дуктивний, системний підхід) – для обґрунтування загальної логіки дослі-

дження, забезпечення його цілісності і спрямованості на досягнення постав-

леної мети;  прикладні економічні і економіко-математичні (економічний 

аналіз, економетрика, економіко-математичне моделювання, зокрема, сис-

темно-динамічне та імітаційне) – для аналітичного обґрунтування і побу-

дови комплексу моделей промислового прогнозування і форсайтингу. 

Основним результатом дослідження є концептуальні засади і базована 

на них смарт-система промислового прогнозування і форсайтингу, оснащена 

веб-інтерфейсом, яка містить спеціалізовану базу даних про промисловість 

і комплекс економіко-математичних моделей промислового прогнозування 

і  форсайтингу (www.siforeca.net). 

У ході дослідження було поставлено і вирішено такі завдання:  

• розроблено концепцію смарт-системи промислового прогнозування і 

форсайтингу; 

• створено автоматизовану базу даних про промисловість; 

• створено комплекс економіко-математичних моделей промислового 

прогнозування і форсайтингу; 

• реалізовано комплекс економіко-математичних моделей промислового 

прогнозування і форсайтингу на основі сучасних інформаційних техноло-

гій; 

• розроблено і реалізовано програмну оболонку смарт-системи для взає-

модії користувача з функціями програми в інтернеті; 

• здійснено налаштування, апробування і запуск веб-інтерфейсу смарт-си-

стеми 

Сфера практичного застосування результатів дослідження – для вико-

ристання у діяльності органів державної влади і управління, недержавних не-

прибуткових самоврядних організацій і науково-дослідних установ у процесах 

аналітичного обґрунтування політики у сфері розвитку національної промис-

ловості. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ, ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ, 

ІНОФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, БАЗА ДАНИХ, ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ПРОГОНОЗУВАННЯ, ФОРСАЙТИНГ   

http://www.siforeca.net/

