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Кушніренко О. М. Імперативи інноваційних трансформацій промисловості України в умовах посилення 
технологічних викликів Індустрії 4.0

У статті досліджуються особливості інноваційних трансформацій в умовах стрімкого поширення досягнень Індустрії 4.0, обґрунтовуються 
ключові фактори їх впливу на промисловий розвиток України. Визначено ключові фактори, що впливають на поширення нових технологій, а саме: 
споживчі вимоги, технологічна готовність підприємства і партнерські зв’язки. Окремо виділено соціальні фактори прискорення інноваційних 
трансформацій у промисловому виробництві при впровадження технологій Індустрії 4.0. При аналізі сучасних підходів щодо причин і факторів, 
що визначають розвиток цифрових технологій Індустрії 4.0, здійснено їх класифікацію за рівнями прояву, ступенем впливу та функціональними 
ознаками. У результаті дослідження виділено можливі напрямки адаптації до нових технологічних викликів для українських виробників, зокрема: 
посилення спроможності збирати та використовувати дані; взаємозв’язок ланцюжків створення вартості продуктів; розвиток цифрових ін-
терфейсів клієнтів і усунення кіберзагроз. Обґрунтовано критично важливу роль держави у скороченні технологічних розривів і створенні спри-
ятливого середовища для інноваційного оновлення промисловості шляхом розробки та впровадження програм модернізації промислових галузей; 
переходу на принципи циркулярної економіки; створення умов для комплексного цифрового навчання персоналу з метою формування цифрових 
кваліфікаційних навичок; розвитку інноваційної інфраструктури, яка дозволила б прискорити рух інноваційних розробок у виробництво та на 
ринок. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування напрямів консолідації зусиль держави, бізнесу та громадськості задля підвищен-
ня ступеня готовності промисловості України до нагальних глобальних і національних викликів – поширення цифрових виробничих технологій 
Індустрії 4.0 (цифровізація, штучний інтелект, роботизація, розвиток «зеленої» енергетики, використання новітніх матеріалів) та подолання 
технологічних розривів за продуктивністю виробництва.
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Кушниренко О. Н. Императивы инновационных трансформаций промышленности Украины в условиях усиления  
технологических вызовов Индустрии 4.0

В статье исследуются особенности инновационных трансформаций в условиях стремительного распространения достижений Индустрии 4.0, 
обосновываются ключевые факторы их влияния на промышленное развитие Украины. Определены ключевые факторы, влияющие на распро-
странение новых технологий, а именно: потребительские требования, технологическая готовность предприятия и партнерские связи. От-
дельно выделены социальные факторы ускорения инновационных трансформаций в промышленном производстве при внедрении технологий 
Индустрии 4.0. При анализе современных подходов относительно причин и факторов, определяющих развитие цифровых технологий Инду-
стрии 4.0, осуществлена их классификация по уровням проявления, степени влияния и функциональным признакам. В результате исследования 
выделены возможные направления адаптации к новым технологическим вызовам для украинских производителей, в частности: усиление спо-
собности собирать и использовать данные; взаимосвязь цепочек создания стоимости продуктов; развитие цифровых интерфейсов клиентов 
и устранение киберугроз. Обоснована критически важная роль государства в сокращении технологических разрывов и создании благоприятной 
среды для инновационного обновления промышленности путем разработки и внедрения программ модернизации промышленных отраслей; пе-
рехода на принципы циркулярной экономики; создания условий для комплексного цифрового обучения персонала с целью формирования цифровых 
квалификационных навыков; развития инновационной инфраструктуры, которая позволила бы ускорить движение инновационных разработок 
в производство и на рынок. Перспективами дальнейших исследований является обоснование направлений консолидации усилий государства, 
бизнеса и общественности для повышения степени готовности промышленности Украины до насущных глобальных и национальных вызовов – 
распространение цифровых производственных технологий Индустрии 4.0 (цифровизация, искусственный интеллект, роботизация, развитие 
«зеленой» энергетики, использование новейших материалов) и преодоление технологических разрывов по производительности производства.
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Kushnirenko O. M. Imperatives of Innovative Transformations of Ukraine’s industry in the Context of Increasing Technological Challenges  
of the Industry 4.0

The article explores the features of innovative transformations in the context of the rapid spread of the achievements of Industry 4.0, substantiating the key 
factors of their impact on the industrial development of Ukraine. Key factors influencing the spread of new technologies, namely: consumer requirements, 
technological readiness of enterprise and partnerships, are defined. Social factors for accelerating innovative transformations in industrial production with the 
introduction of the Industry 4.0 technologies are allocated separately. In analyzing modern approaches to the causes and factors that determine the develop-
ment of digital technologies of the Industry 4.0, these are classified by levels of manifestation, degree of influence and functional characteristics. As a result 
of the research, possible ways of adapting to new technological challenges for Ukrainian producers are allocated, in particular: strengthening the ability to 
collect and apply data; relationship between value chains; developing customer digital interfaces and eliminating cyberthreats. The critical role of the State in 
narrowing the technological gaps and creating a favorable environment for innovative industry renewal by developing and implementing industrial moderniza-
tion programs is substantiated; transition to the principles of the circular economy; creating the conditions for integrated digital-based staff training to develop 
digital qualification skills; development of innovative infrastructure that would accelerate the movement of innovative developments into production and to the 
market. Prospects for further research is substantiating the directions of consolidation of efforts by the State, business and the public to increase the readiness 
of Ukraine’s industry to urgent global and national challenges – the proliferation of digital production technologies of the Industry 4.0 (digitalization, artificial 
intelligence, robotics, development of «green» energetics, use of the newest materials) and overcoming the technological gaps in productivity.
Keywords: Industry 4.0, industry, digitalization, customization, business model, innovation.
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Характерною рисою сучасних трендів промис-
лового розвитку є інноваційність, пов’язана 
з широким використанням цифрових техно-

логій Індустрії 4.0, що означає широке використан-
ня інформаційних і комунікаційних технологій, ін-
телектуальних мереж, що надають нові можливості 
сучасного виробництва: гнучкість, безперебійність, 
орієнтацію на потреби клієнта і справляють усе більш 
значущий і всебічний вплив на розвиток сучасної 
економіки. Це пояснюється тим, що ключові показ-
ники ефективності – продуктивність, фондовіддача, 
рентабельність – безпосередньо залежать від цифро-
вої готовності підприємства та комплексного впро-
вадження технологічних і продуктових інновацій.

Різні аспекти проблематики ефективного про-
мислового розвитку відповідно до глобальних ви-
кликів четвертої промислової революції, пов’язаних 
зі швидкими технологічними зрушеннями та тех-
ногенними загрозами, знайшли відображення в ба-
гатьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних 
учених. Зокрема, це праці науковців різних напрямів 
і шкіл класичної та сучасної економічної теорії, а та-
кож державного управління та, насамперед, класи-
ків сучасної наукової думки щодо визначальної ролі 
індустріальної складової в зростанні економіки та 
ролі держави в управління цими процесами (Р. Райх,  
Г. К. Хелайнер, Д. Декарло, Д. Родрік, Г. Тасі, Дж. 
Коен, Дж. Форман-Пек, Е. Райнерт, К. Перес та інші). 
Зокрема, К. Шваб у своїх дослідженнях зазначає, що 
характер змін є настільки фундаментальним, що су-
спільству необхідно підготуватися до викликів часу –  
як великих можливостей, так і потенційних небезпек 
[8, с. 12]. 

В Україні різним аспектам підтримки промисло-
вого розвитку та управлінським аспектам регулюван-
ня промисловості присвячені роботи таких науков-
ців, як: Амоша О. І., Геєць В. М., Вишневський О. С.,  
Даниленко А. І., Дейнеко Л. В., Кораблін С. О., Ляшен-
ко В. І., Мусіна Л. А., Сіденко В. Р., Якубовський М. М.  
та ін. Актуальність зазначених проблем, недостатній 
рівень їх наукової та прикладної розробки зумовлю-
ють важливість визначення особливостей впливу 
технологій Індустрії 4.0 на промисловий розвиток, 
економіку та суспільство

Метою статті є виявлення ключових факторів 
інноваційних трансформацій в умовах стрімкого по-
ширення досягнень Індустрії 4.0 та розробка на їх 
основі напрямів державного стимулювання іннова-
ційного оновлення української промисловості.

Виявлення особливостей інноваційних транс-
формацій в умовах стрімкого поширення до-
сягнень Індустрії 4.0 має особливу актуальність 

для промисловості України як пострадянської країни 
з потужним виробничим потенціалом. Історичною 
передумовою для цього є те, що процеси неоіндустріа - 
лізаціі в нашій країні проходять складніше, ніж в ін-
ших країнах, не обтяжених спадщиною радянських 
промислових гігантів, що за технологічним рівнем 
належать до Індустрії 2.0.

Успішний досвід розвинутих країн показує, що в 
умовах сучасних технологічних викликів, пов’язаних 
зі стрімким поширенням розробок Індустрії 4.0 в усі 
сфери суспільного життя, тільки інноваційно розви-
нена промисловість визначає стійке зростання еко-
номіки та благополуччя населення країни. Концеп-
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туальні положення Індустрії 4.0, що характеризують 
фундаментальний процес інновацій і перетворень у 
промисловому виробництві, вже широко впроваджу-
ються провідними світовими виробниками [5]. Ця 
трансформація обумовлена новими формами еконо-
мічної діяльності та роботи в глобальних цифрових 
екосистемах, які надають нові можливості для розвит - 
ку виробництва (рис. 1).

глобальні ланцюги доданої вартості значної кількості 
країн, навіть тих, що розвиваються. Головними пере-
вагами при цьому є наявність кадрового потенціалу 
та професійних компетенцій, доступних ресурсів за 
конкурентною ціною та відповідність екологічним 
вимогам при виробництві продукції. 

Отже, країни, що можуть розвивати виробничі 
потужності відповідно до потреб міжнародних ви-

Характеристики технологій Індустрії 4.0  

 

Широке застосування 
технологій обробки великих 

обсягів даних (BIG DATA)
 

Цифрове автоматизоване 
проєктування виробів 

з установленням 
індивідуальних параметрів 

замовника

 

Можливості, що надають технології Індустрії 4.0 

 

Обмін інформацією між окремими 
елементами виробництва 
шляхом створення єдиної 

інформаційної мережі

Виробництво 
нових продуктів 
з якісно новими 

характеристиками

Новий підхід 
до комерційного 

використання 
продукції, без 
суттєвої зміни 

технології її 
виробництва

Виникнення 
нових ринків

і прискорення 
завоювання 
традиційних 

ринків

Використання 
нових джерел 
сировини та 

напівфабрикатів

Зміна 
організаційних 

та інституційних 
форм 

господарювання; 
виникнення нових 

бізнес-моделей

Рис. 1. Ключові характеристики концепції Індустрії 4.0 та можливості для промислового розвитку
Джерело: авторська розробка.

Слід звернути увагу на те, що до основних ознак 
концепції Індустрії 4.0 в промисловому виробництві 
відносять:
 «кіберфізичні системи» (Cyber-Physical Sys-

tems) – інтеграція обчислювальних і фізичних 
процесів;

 системи та прилади з повністю відкритими 
інтерфейсами, які без обмежень доступу та 
реалізації взаємодіють і функціонують з ін-
шими продуктами або системами;

 наявність постійного взаємозв’язку бізнес-
процесів з датчиками, що дозволяє працівни-
кам відстежувати фізичні процеси;

 отримання «великих» даних з сенсорів, що 
вводяться в моделі віртуальних установок, 
формуючи імітаційні моделі [3].

Індустрія 4.0 означає використання інформа-
ційних і комунікаційних технологій, інтелектуальних 
мереж, що надають нові можливості сучасного ви-
робництва: гнучкість, безперебійність, орієнтацію на 
потреби клієнта [6].

Розвиток сучасних технологій, у тому числі ін-
формаційних, ініціює розвиток глобальних вироб-
ничих систем і надає можливості для включення в 

робничих мереж і можуть зайняти потенційно високе 
місце у світовому розподілі виробничих завдань, по-
винні забезпечити можливості для виробників щодо 
впровадження міжнародних стандартів. 

Таке відставання підтверджують дані Світового 
банку: в Україні частка високотехнологічної продук-
ції протягом останніх трьох років поступово знижу-
ється і у 2018 р. становить 5,41% промислового екс-
порту, хоча у 2015 р. цей показник досягав 8,52% [7]. 
У інших країнах-сусідах, наприклад у Білорусі, також 
спостерігаються подібні тенденції: частка високотех-
нологічної продукції в експорті знижується з 4,85%  
у 2016 р. до 3,49% у 2018 р. Натомість середній показ-
ник у світі у 2017 р. становив 16,3% [2] (рис. 2).

 

Згідно з даними Державної служби статисти-
ки України, наразі спостерігаються загрозливі 
тенденції зростання українського сировинного 

експорту – понад 70% усього промислового експорту 
(продукція з низькою доданою вартістю, у тому числі 
30,7% – продукція металургійного комплексу; 12% – 
деревина, паперова маса та вироби з неї) та зростан-
ня імпорту високотехнологічної продукції (майже на 
третину зріс імпорт продукції машинобудування), що 
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% від промислового експорту

Джерело: складено автором за даними [2].

свідчить про відставання технологічного рівня ви-
робництва від світових показників. Також виробни-
цтво промислової продукції з червня має тенденцію 
до зниження та за 2019 р. продемонструвала падіння 
на 1,8% до 2018 р. (рис. 3). 

Зниження промислового виробництва набуло 
загрозливої динаміки упродовж 4 кварталу 2019 
р. Так, у жовтні спостерігалося падіння обсягів 

промислового виробництва на 5%, а у листопаді – на 
7,5% по відношенню до відповідних періодів попере-
днього року [5]. Падіння обсягів промислового ви-
робництва відбулося значною мірою за рахунок змен-
шення виробництва у переробній промисловості, зо-
крема тютюнових виробів (–14,2%), одягу (–11,9%), 
у поліграфічній діяльності (–28,1%), у виробництві 
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Рис. 3. Індекс промислової продукції в Україні у 2018–2019 рр. (% до відповідного періоду попереднього року, 
наростаючим підсумком)

Джерело: складено автором за даними [7].

електричного устаткування (–19,9%) та автотран-
спортних засобів (–26,2%) [7]. Це було пов’язано з:
 нестабільним рівнем замовлень з боку ви-

робників кінцевої продукції (передусім, ма-
шинобудування);

 зупинкою виробничих об’єктів на капітальні 
ремонти або заміною обладнання в процесі 
модернізації виробництва;

 надмірним конкурентним тиском з боку ім-
порту;

 негативним впливом заборон та інших тор-
говельних обмежень щодо окремих видів 
продукції з боку Росії.

Окремим проблемним блоком є валовий вну-
трішній продукт (дол. США на душу населення), 
який є мірою індивідуального доходу. Цей показник 
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в Україні нижче середньосвітового значення на 10,5%. 
ВВП на душу населення в нашій країні у 2017 р. стано-
вив 2656 дол. США, що хоч і більше минулорічного по-
казника на 20,68%, проте залишається значно нижчим 
від інших країн. Index of Economic Freedom розміщує 
нашу державу на 133-й позиції серед 187 країн сві-
ту. Для порівняння: Польща – 13037 дол. США/д. н.,  
Угорщина – 12239 дол. США/д. н., Білорусь – 5237 
дол. США/д. н. [1].

Наведені дані підтверджують збільшення стра-
тегічних ризиків посилення технологічної залеж-
ності від іноземних виробників. Водночас системні 
та комплексні інновації, необхідні для формування 
конкурентних переваг національного виробника, 
стримуються впливом комплексу чинників макро- та 
мікроекономічного характеру. Визначення цих фак-
торів дозволить прийняти ефективні управлінські 
заходи та рішучі дії по відновленню національної 
промисловості з боку як держави, так і підприємців, 
громадських сил.

У доповіді «The New Digital Economy. How it will 
transform business» [4] відзначається, що в роз-
ширенні цифрової економіки є ряд ключових 

чинників, які необхідно враховувати. Аналізуючи су-
часні підходи щодо причин і факторів, що визначають 
розвиток цифрових технологій Індустрії 4.0, їх можна 
класифікувати за такими ознаками: ступінь впливу, 
внутрішні та зовнішні фактори підприємства (табл. 1).

Таким чином, можна виділити три визначальні 
чинники інноваційних трансформацій на промисло-
вих підприємствах у рамках поширення Індустрії 4.0. 
По-перше, це трансформація ролі споживача, попит 
якого стає залежним від трендів кастомізації й інди-
відуалізації продуктів споживання. По-друге, це без-
прецедентне (експонентне, а не лінійне) зростання 
інновацій, що сприяє поліпшенню ефективності, про-
дуктивності та скорочення витрат.

Перш за все, розглянемо вплив на промисло-
ву діджиталізацію споживчого фактора.  
У сучасних умовах інформаційної відкри-

тості відбувається трансформація ролі споживача, 
який стає залежним від трендів, що популяризуються 
шляхом інформаційні-комунікативних засобів. При-
кладом є формування культури здорового образу 
життя, що обумовлює необхідність переходу до ви-
користання екологічно чистих харчових продуктів, 
стимулюючи виробників до виробництва харчових 
продуктів з доданими корисними якостями (супер-
фуди та ін.). Таким чином, нові продукти з’являються 
швидше, ніж формується споживча потреба в них у 
суспільстві. Отже, запорукою успіху в конкурентній 
боротьбі є не тільки задоволення існуючого попиту, 
але і його формування. 

Наступним впливовим фактором є безпреце-
дентне (експонентне, а не лінійне) зростання іннова-
цій – що стосується їх швидкості, об’єму та впливу 
[2]. Це дасть значне покращення в ефективності, про-
дуктивності та скороченні витрат. Стрімке зростан-
ня даних і можливостей їх використання для нових 
технологій ставить перед компаніями нові виклики: 
зі зростанням потоку даних з’являється можливість 
переходу на новий рівень управління економічними 
процесами, а бізнес-аналітика стає інструментом для 
прийняття рішень для керівників різних рівнів. У ре-
алізації інноваційно орієнтованої моделі індустріалі-
зації важливу роль відіграють наука й освіта, оскільки 
перша є початковою ланкою у створенні інноваційно-
го продукту, а друга формує якість людського капіта-
лу та, власне, від їх ефективності залежить, чи зможе 
країна високими темпами адаптуватися до цифрових 
викликів і зрештою опинитися серед розвинених кра-
їн світу. Однак слід зважати на те, що наука як така не 
спричиняє прямого впливу на економічний розвиток, 
а здійснює його опосередковано, через інновації. Так, 
хоча видатки на науку і належать до видатків розвит-

Таблиця 1 

Класифікація факторів, що впливають на інноваційні трансформації промислового виробництва  
в рамках Індустрії 4.0

Критерії Типи факторів Характеристика

За ступенем впливу

Технологічні Розвиток і стратегічна роль ІКТ; децентралізація управління; поява нових 
розробок

Споживчі
Швидке зростання потреб споживачів, що вимагає впровадження інновацій; 
взаємодія виробника зі споживачем; кастомізація та індивідуалізація вироб-
ничих процесів

Партнерські Зростання впливу громадськості; стимулююча роль уряду та регулюючих  
інституцій; підприємницька активність; інноваційні екосистеми

Стосовно 
підприємства

Внутрішні Готовність до впровадження цифрових технологій у промислове виробни-
цтво; підготовка кадрів; матеріально-технічна база; достатність коштів

Зовнішні Захист прав інтелектуальної власності; можливість підключення до інформа-
ційних мереж і баз даних; інформаційна безпека; доступ до фінансування

Джерело: авторська розробка.
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ку, водночас, за даними МВФ, кількісний аналіз дер-
жавних витрат на науку не свідчить про їх суттєвий 
вплив на економічне зростання як по розвинених 
країнах, так і, особливо, по країнах, що розвиваються.

Третім вагомим фактором готовності до тех-
нологій Індустрії 4.0 є здешевлення та прискорення 
інтеграції – горизонтальної та вертикальної [2]. 
Стратегічна роль партнерства полягає в тому, як ви-
робники використовують інформаційні технології 
для поліпшення якості товарів і послуг, впроваджен-
ня нових послуг, підвищення конкурентоспромож-
ності, посилення соціальної відповідальності. Цей 
фактор також підсилює значення інтелектуального 
потенціалу працівників, вимагає реформування ка-
дрового забезпечення – як на рівні підприємств, так 
і на регіональному та державному рівнях управління. 
Сприяти вирішенню такого завдання може комплек-
сне впровадження системи інтерактивної системи 
навчання шляхом колаборації державних інститутів, 
наукових і освітніх установ та виробників.

У цих умовах зростає роль держави як інститу-
ту, котрий має забезпечити дієві стимули для 
налагодження ефективної взаємодії між біз-

несом і наукою. Найефективнішим для цього є ство-
рення інноваційних екосистем і сприяння розвитку 
інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, 
інноваційних кластерів, індустріальних парків, тех-
нополісів тощо), які є дієвими інструментами транс-
формації наукових результатів у реальні продукти та 
здатні поєднати науково-дослідні організації та кон-
кретні структури виробничої сфери. Важливим кому-
нікаційним інструментом, спрямованим на активіза-
цію зусиль зі створення перспективних комерційних 
технологій, нових продуктів на залучення додаткових 
ресурсів для проведення досліджень та розробок на 
основі участі всіх зацікавлених сторін (бізнесу, науки, 
держави, громадянського суспільства), можуть ви-
ступати технологічні платформи, які можна розгля-
дати як один із ефективних інструментів реалізації 
національних пріоритетів науково-технологічного 
розвитку та посилення науково-виробничих зв’язків.

Управління інноваційними трансформаціями в 
рамках поширення Індустрії 4.0 потребує переосмис-
лення та включення всіх організаційних ресурсів,  
і перш за все, – соціального. Соціальне організацій-
не управління інноваційними процесами означає 
побудову організаційної багаторівневої структури 
соціального впливу: від цілеспрямованої державної 
політики до ефективного менеджменту кожного ін-
новаційного проєкту. При цьому державний рівень 
об’єктивно має бути тісно пов’язаний з практикою 
управління на підприємствах. З одного боку він по-
винен акумулювати у своїх основних програмних до-
кументах і заходах досвід саморозвитку інноваційної 
діяльності, а з іншого – визначати його можливості 
та перспективи. 

Основними факторами інноваційності є такі 
категорії чинників: виробничі, соціально-
психологічні та екологічні. Матеріальна та 

моральна зацікавленість працівників у результатах 
інновацій як фактор підвищення її продуктивності 
діє в різних напрямках. Найбільш доступним шляхом 
є підвищення інтенсивності праці. Воно дає негайний 
і наочний результат. Однак при цьому продуктивна 
сила праці не збільшується, а психофізіологічні межі 
підвищення інтенсивності праці дуже тверді. Істотне 
зростання продуктивності праці тільки за рахунок 
підвищення навантаження працівника не може бути 
досягнуте. Разом із тим зацікавленість працівників 
у результатах праці спонукує їх до вдосконалювання 
організації виробництва та праці. Таким шляхом со-
ціальний фактор реалізується через організаційні та 
матеріально-технічні фактори, викликає прагнення 
до вдосконалювання техніки, технології, організації 
виробництва. Однак тільки однієї матеріальної та 
моральної зацікавленості в результатах праці недо-
статньо. Потрібно не лише хотіти одержати бажаний 
результат, а й бути здатним його досягти. Для цього 
необхідні, по-перше, кваліфікація, що здобуваєть-
ся за допомогою первинного навчання та тривалої 
практики, а, по-друге, відповідний стан здоров’я. Але 
оскільки стан здоров’я – фізична дієздатність пра-
цівників – залежить не тільки від виробничих умов, 
а й від умов життя взагалі (ступінь задоволення ро-
зумних життєвих потреб у їжі, одязі, житлі, у повно-
цінному відпочинку), то корені соціально-економіч-
них факторів виходять далеко за межі підприємства 
й охоплюють, власне кажучи, весь життєвий уклад, 
спосіб життя тієї чи іншої соціальної групи.

За сферою виникнення та дії соціальні фактори 
інноваційних трансформацій у рамках Індустрії 4.0 
поділяються на:
 внутрішньовиробничі – ті, що виникають і ді-

ють безпосередньо на рівні підприємства чи 
організації (мікрорівень);

 галузеві та міжгалузеві, які пов’язані з мож-
ливістю поліпшення партнерських зв’язків, 
концентрації та комбінування виробництва, 
освоєння нових технологій і виробництв на 
рівні економічної сфери чи декількох спіль-
них сфер національної економіки;

 регіональні – це специфічні фактори, харак-
терні для певного регіону;

 загальнодержавні – це такі фактори, що спри-
чиняють активізацію інноваційної діяльності 
в усій країні (наприклад, підвищення освіт-
нього рівня населення, раціональне викорис-
тання трудового потенціалу).

У сучасних умовах актуальною є локалізація 
даної проблеми на мікрорівні – у рамках промисло-
вої сфери економіки, тому що саме промислове під-
приємство з інноваційним спрямуванням найбільш 
адекватно функціонує в ринковій економіці, опера-
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тивно проводить організаційні зміни, впроваджує 
сучасні методи адміністративного, економічного та 
соціального управління. Проте інноваційні процесі у 
згаданій сфері протікають дуже складно, що обумов-
люється недостатньою юридичною базою, слабкою 
захищеністю інтелектуальної власності, складністю 
процедур ліцензування, бюрократизмом службовців, 
станом поточного перерозподілу власності та інерт-
ністю систем управління інноваціями. Управлінські 
системи, методи, інструменти були розроблені та 
обґрунтовані не для інноваційної діяльності госпо-
дарських структур, що діють в умовах ринку. Іннова-
ційна діяльність визначає гнучкість організаційних 
структур, оперативність переходу від однієї управ-
лінської моделі до іншої, тому дослідження тенден-
цій соціально-економічного розвитку приватного ін-
новаційного бізнесу, вивчення накопиченого досвіду 
може мати значні перспективи для створення нової 
системи управління інноваціями.

Ефективність інноваційних трансформацій Ін-
дустрії 4.0 залежить від того, якою мірою без-
посередні учасники (персонал) зацікавлені у 

швидкому та економічно ефективному впровадженні 
нових технологій у виробництво. Значну роль відігра-
ють методи та форми стимулювання їх праці з боку 
керівництва. З іншого боку, в цифровій економіці 
важливим є не сам інноваційний процес, а його ко-
мерційний результат, який відображається в оновлен-
ні асортименту продукції, наданні нових споживчих 
якостей, розширенні ринку, зниженні витрат, підви-
щенні конкурентоспроможності, одержанні прибутку. 

До найважливіших соціально-економічних со-
ціальних факторів можна віднести всі фактори, що 
сприяють поліпшенню якості робочої сили. Це насам-
перед такі характеристики працівників, як рівень ква-
ліфікації та професійних знань, умінь, навичок; компе-
тентність, відповідальність, розумові здібності; про-
фесійна мобільність, моральність, дисциплінованість, 
здатність реагувати на зовнішні стимули та внутріш-
нє бажання якісно виконувати роботу. До цієї групи 
факторів також відносять характеристики трудових 
колективів, такі як творча активність, соціально-пси-
хологічний клімат, система ціннісних орієнтацій. 

Інтелектуалізація економіки потребує новітніх 
форм і засобів стимулювання. Темпи інноваційних 
змін стрімко зростають, змінюються цінності, со-
ціальні орієнтації, світогляд людей, збільшуються 
психологічні навантаження в процесі творчої діяль-
ності, яка потребує неперервного накопичення нових 
знань, нових навичок, ідей, досвіду, організації вза-
ємодії персоналу з їх реалізації. Таким чином, осно-
вними факторами успішної адаптації до впливу тех-
нологічних викликів Індустрії 4.0 є здатність збирати 
та використовувати дані, взаємозв’язок ланцюжків 
створення вартості продуктів, розвиток цифрових 
інтерфейсів клієнтів і усунення кіберзагроз. Вод-

ночас критично важлива роль у сприянні адаптації 
виробників до новітніх технологічних трендів нале-
жить державі. З метою створення належних умов для 
розвитку конкурентоспроможного промислового 
виробництва необхідно забезпечити в країні верхо-
венство права, якісну логістичну інфраструктуру та 
ефективне митне і тарифне регулювання, впрова-
дження інституційних і фінансових механізмів дер-
жавної підтримки промисловості. Першочерговими 
заходами при цьому мають стати:
 створення центрального органу, що опікуєть-

ся питаннями розвитку Індустрії 4.0 в про-
мисловості;

 ухвалення Закону України «Про промислову 
політику»;

 ухвалення Стратегії промислового розвитку 
та її консолідація з Експортною стратегією, 
Цифровою аджендою тощо;

 удосконалення державного стимулювання ін-
новаційного розвитку для приватного бізнесу.

ВИСНОВКИ 
Перспективними механізмами адаптації про-

мислових виробників до нових умов організації ви-
робництва та виходу на світові ринки в рамках поши-
рення Індустрії 4.0 є: 
 розробка та впровадження програм модерні-

зації економіки та промисловості, переходу 
на принципи циркулярної економіки (еконо-
міки замкнутого циклу); 

 створення умов для підготовки кадрів відпо-
відної кваліфікації; 

 сприяння розвитку інноваційної інфраструк-
тури (зокрема індустріальних парків), що 
дозволило би прискорити рух інноваційних 
розробок у виробництво і ринок, збільшивши 
таким чином пропозицію вітчизняних товарів 
на світових ринках. 

Тому в подальших наукових дослідженнях до-
цільно акцентувати увагу на поєднанні інструментів 
усіх рівнів управління, а саме: держави, бізнесу та сус-
пільства задля підвищення ступеня готовності про-
мисловості України до нагальних глобальних і націо-
нальних викликів – цифровізації, роботизації, розви-
тку «зеленої» енергетики та подолання технологічних 
розривів за продуктивністю виробництва.                   
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