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– прийнятних термінах окупності інвестиційних витрат на впровадження 

технології в економічно обґрунтовані терміни та отримання комерційної вигоди. 
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Індустрія 4.0 в системі української економіки 

 

Індустріалізація стала основним інструментом досягнення економічного 

багатства країн, починаючи з появи прядильних машин наприкінці XVIII ст.; при 

зміні технологічних укладів мінялися місцями світові промислових лідерів. 

Захоплення концепцією постіндустріального суспільства що робить ставку 

на розвиток сервісної економіки (сфери послуг), а в даний час цифровий, 
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необґрунтовано применшило роль промисловості у забезпеченні зростання 

національного добробуту Тим часом, для сталого зростання економіки необхідно 

розвиток всіх складових її елементів (виробничої системи та системи дистрибуції 

/ сфери послуг). При цьому здоровий виробничий сектор є драйвером розвитку 

сфери послуг, а також джерелом довгострокових успіхів та процвітання 

Національної  економіки загалом. Причини цього в тому, що успіхи в 

індустріальному розвитку та зростання обробних галузей промисловості 

безпосередньо впливають зростання економіки країни. Країна може домогтися 

лідируючих позицій у економіці, експорті та технологічних компетенціях завдяки 

індустріальному розвитку. Індустріалізація є обов'язковим кроком зростання 

економіки в умовах індустрії 4.0. 

Високорозвинений промисловий сектор створює робочі місця з високою 

заробітною платою. Між сировиною та готовим продуктом є головний 

економічний фактор – людина (людський капітал), з його творчою силою, 

підприємницькими та організаторськими здібностями, який бере участь у процесі, 

створює нові знання, технології, інноваційний процес виробництва. Визнання 

важливості розвитку промисловості як потужного важеля зростання ВВП стало 

головною причиною уваги до повсюдного вивчення трансформуючого ефекту 

четвертої промислової революції та застосування концепції Індустрії 4.0 в різних 

галузях економіки протягом останніх кількох років. 

Індустрія 4.0 є еволюцією технологій у промисловості, коли традиційні 

виробничі процеси інтегруються з інфо-комунікаційними технологіями та 

інформаційними системами підприємства. Досягнення в науці та технологіях у 

розвиненому промисловому секторі створюють конкурентні переваги, які складно 

сформувати, які створюють певний бар'єр для входу в галузь нових гравців 

(включаючи іноземних). Тим самим, створюється багатство країни та 

забезпечується багатство всієї нації. Створення складних наукомістких 

високотехнологічних продуктів формує для економіки країни додаткову перевагу 

– експортні доходи. Чим більше країна може виробляти і (експортувати) складних 

товарів, які не можуть повторити інші економіки та змушені їх імпортувати – тим 

багатша економіка та вищий добробут її громадян. Найскладніші наукомісткі 

товари – промислові, з високим бар'єром на вхід, що потребують широкої 

диверсифікованої виробничої бази, високо-кваліфікованого персоналу, 

розвинений рівень науки та промисловості в країні. 

Індустрія 4.0 - це новий етап індустріалізації країн, заснований на цифровій 

трансформації галузей, спрямований на пошук, розробку та впровадження нових 

промислових технологій та інновацій, що призводять до зростання 

продуктивності праці та ефективності використання ресурсів у всіх галузях 

економіки. У цьому контексті промислові революції приносять якісний стрибок та 

нові можливості для підвищення продуктивності, прибутковості, капіталізації 

національних бізнесів. 

При цьому для зростання економіки в умовах індустрії 4.0 потрібна 

обов'язкова присутність та безперервний розвиток трьох компонентів [1]: 

- виробництво товарів; 
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- розвинена сфера послуг та коопераційних зв'язків; 

- безперервна система відтворення, що забезпечує зростання продуктивності 

у всіх галузях. 

При цьому жоден із елементів економічної системи не є важливішим, ніж 

інші. Для будь-якої країни в умовах індустрії 4.0 виробничий сектор та підтримка 

власного відтворювального рівня є стратегічно важливою національним 

завданням для розвитку економіки, сфери послуг та забезпечення зростання 

доходів та національного добробуту. 
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