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Мета дослідження 

визначення напрямів  неоіндустріальної економічної 
політики в Україні на основі впровадження 
конвергентних технологій як відповіді на глобальні 
виклики.

Завдання:
• оцінка глобальних викликів і їх впливу на економічний 

розвиток України;

• прогнозування комерціалізації конвергентних 
технологій у провідних секторах промисловості 
України;

• визначення основних складових неоіндустріальної 
економічної політики і шляхів її впровадження в 
Україні;

• розробка механізму реалізації неоіндустріальної 
економічної політики в Україні.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Оцінка впливу глобальних, зовнішніх і 
внутрішніх викликів та ризиків

Розроблено методичний підхід до оцінки впливу глобальних, 

зовнішніх і внутрішніх викликів та ризиків на економіку 

України, який ґрунтується на аналізі довгострокової динаміки 

ключових показників соціально-економічного, науково-
технічного та інноваційного розвитку України у співставленні 

з глобальними трендами і передбачає побудову когнітивної 

карти взаємозв’язку найбільш впливових ризиків різного 

походження 
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Когнітивна карта зв’язку глобальних, зовнішніх 
та внутрішніх ризиків/явищ на 2015-2017 роки:

Значний розрив у 

розподілі доходів

Відмова від роботи 

над послабленням 

наслідків зміни 

клімату та адаптації

Повільне відновлення розвитку 

світової економіки та збереження 

низьких цін на світових 

сировинних ринках

Високий рівень 

безробіття і неповна 

зайнятість

Глибока політична і 

соціальна 

нестабільність

Неспроможність якісно 

працювати ключових 

фінансових механізмів та 

інститутів

Фіскальні кризи у 

світових 

економіках

Впровадження 

санкцій з боку РФ

Довгострокове скасування 

введених Україною обмежень 

на імпорт з метою покращення 

платіжного балансу

Впровадження 

торгівельних 

обмежень з боку 

України

Ескалація українсько-

російського 

військового конфлікту

Імплементація 

положень Угоди про 

асоціацію між 

Україною та ЄС

Дефіцит зовнішнього 

фінансування та звуження 

можливостей доступу до 

міжнародних ринків

Неотримання 

зпланованого 

фінансування від 

МВФ

Дефолт (технічний) по 

зобов’язаннях країни 

Поширення 

неплатоспроможнос

ті реального сектору 

економіки

Суттєве підвищенння 

тарифів на природний 

газ для промисловості

Зростання дотацій та 

субсидій

Значне зростання дефіциту 

державного бюджету та касових 

розривів у Пенс. фонді, інших 

Фондах держ. соц. страх. та 

НАК „Нафтогаз України”

Посилення 

девальваційних 

тенденцій на валютному 

ринку

Соціальне 

протистояння

Суттєве підвищенння 

тарифів на природний газ 

для населення

Помилки в 

глобальному 

управлінні

Нарощування негативних 

інфляційних очікувань 

населення

Збереження низької 

кредитної активності

Загострення дефіциту 

енергетичних ресурсів 

в країні

Деіндустріалізація

Гальмування науково-

технічного прогресу

– глобальні ризики;   – зовнішні ризики для України;   – внутрішні ризики для України.
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2. Конвергенція технологій

• Визначено, що єдиним шляхом для вирішення 

глобальних проблем як у країнах світу, так і в 

Україні є найшвидший перехід до нового 

технологічного укладу в економіці встановлено, 

що конвергенція NBIC-технологій є ключовим 

фактором нового технологічного укладу, 

визначено синергетичний ефект від розвитку 

нано-, біо- інфо-, когно- (NBIC)-технологій;
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Схема вирішення глобальних проблем 
людства на основі конвергенції 

(синергетичної інтеграції) проривних NBIC-
технологій

Глобальні
проблеми 
і потреби
людства

Депопуляція і старіння 
населення

Конверген-
ція NBIC-

технологій

Біотехнології

Медицина (створення 
платформ)

Виробництво

Нестача продовольства
Біоорганічні системи і 

біотехнології

Екологічні проблеми

Нанотехнології

Фізико-хімічні методи 
досліджень і технології

Вичерпання запасів 
сировини і палива

Гібридні прибори 
(створення і тестування)

Нова енергетика та 
енергозбереження

Інженерно-технологічні 
центри

Уповільнення 
науково-технічного 

прогресу

Інформаційні 
технології

Комп’ютерні науки та 
інформатика

Когнітивні 
науки

Нейронаука і 
нейротехнології

Когнітивні дослідження і 
технології
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3. Методичній підхід

• Розроблено методичний 
підхід до визначення 
пріоритетних галузей 
промисловості для 
впровадження 
конвергентних NBIC-
технологій, який базується 
на аналізі та інтегральній 
оцінці патентної активності 
у галузях промисловості і 
рівня інноваційної 
активності підприємств 
галузей і дозволяє на 
основі матричної моделі 
визначати напрямки 
підтримки і стимулювання 
підприємств галузей для 
підвищення їх 
перспективності і 
результативності

Визначення перспективних 
напрямів комерціалізації нових 
технологій в економіці України.
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4. Неоіндустріальна економічна політика
• Визначено поняття «неоіндустріальна економічна політика» як  

сукупності впливів держави на економічних суб’єктів, 
спрямованої на відтворення промисловості країни на 
принципово нових технологічних засадах як основної 
рушійної сили сталого розвитку

Неоіндустріальна економічна політика

Держава

Промислові 

підприємства

Наукові, 

дослідні установи

Освітні 

установи
Громади

Промислова і 

секторальна політика
Науково-технічна політика

Освітня політика
Інноваційна політика

Інституціональна політика

Регіональна політика
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5. Концептуальні основи 
неоіндустріальної економічної політики 

• узгодженість впливів держави на процеси взаємодії промислових підприємств, 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ та організацій, 

освітніх організацій, спрямована на відтворення промисловості України на 

нових технологічних засадах і перехід її до 6-го технологічного укладу;

• поєднання науково-технічної, інноваційної, промислової і освітньої політики

• базування на новому технологічному укладі, в основі якого – конвергенція 

проривних NBIC-технологій, що має забезпечити випереджаючий розвиток 

промисловості у країні;

• технічна ефективність  - досягнення Україною рівня технологічного розвитку 

провідних країн світу та рівня індустріалізації її економіки, який відповідає 6-му

технологічному укладу;

• суспільна ефективність - перехід України до групи країн із доходом вище 

середнього за світовими оцінками і досягнення рівня зайнятості у наукоємних 

секторах економічної діяльності рівня провідних розвинутих країн світу; 

• створення умов для розвитку наукоємних виробництв із високотехнологічними 

робочими місцями, які виробляють продукцію із високою доданою вартістю, 

конкурентоспроможну на внутрішньому та світовому ринках.

• узгодженість та усталеність використання вертикальних та горизонтальних 

інструментів усіх складових економічної політики.
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6. Механізм реалізації неоіндустріальної 
економічної політики

Інфраструктурні засоби

• технопарки

• технологічні платформи

• центри трансферу технологій

• кластери

• інноваційний міст

• інкубатори бізнесу

Фінансово-економічні важелі

• податкове стимулювання

• державні цільові програми

• державне замовлення

• особливі економічні зони

Державно-приватне 
партнерство

• концесії, лізинг

• франчайзинг, франдрайзинг

• бізнес-співтовариства

• інвестиційні фонди

• торгово-промислова палата

• галузеві союзи і асоціації

• наукові центри
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Інфраструктура забезпечення
неоіндустріальної економічної політики

Інфраструктура реалізації неоіндустріальної економічної політики

Інфраструктура підтримки 

науково-технічної діяльності

(зони високих технологій)

Інфраструктура підтримки 

інноваційної діяльності

Інфраструктура підтримки 

підприємництва

Технопарк

Інноваційний 

центр

Центр трансферу 

технологій

Індустріальний 

парк

Бізнес-інкубатор

Регіон науки

Технополіс

Науковий парк

Дослідницький 

університет

Інноваційний 

міст

Кластери Мережі
Технологічні 

платформи

Інноваційна 

екосистема

Стартапи

Спін-офф-

компанії

Венчурні фонди

«Посівні» фонди
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Висновки
• Аналіз еволюції глобальних викликів людства та тенденцій розвитку світової економіки показав, що у 

довгостроковій перспективі збережеться важливість таких тенденцій як старіння і депопуляція населення у 

розвинутих країнах світу, посилення техногенного та антропогенного впливу на природне середовище і 

прискорення технологічного прогресу. У світовій економіці відбувається суттєве уповільнення розвитку 

провідних країн, що разом із недосконалістю функціонування світових фінансових інститутів і глобального 

управління у цілому призводить до посилення проблем платоспроможності окремих держав, політичної і 

соціальної нестабільності.

• На сучасному етапі для України характерними є посилення впливу глобальних викликів та ризиків, 

спричинене соціально-політичною та економічною кризою. На відміну від розвинутих економік одним з 

головних ризиків для України є суттєве відставання у науково-технологічному розвитку, яке унеможливлює 

створення ефективної економіки.

• Процес деіндустріалізації, який у розвинутих країнах світу мав позитивний ефект переходу до 

постіндустріального суспільства, в Україні відбувався за рахунок скорочення переважно 

високотехнологічного промислового виробництва, що призвело до незбалансованої структури 

промисловості та економіки у цілому. Деіндустріалізація разом із технологічним відставанням 

виробництва призводять до вразливості економіки країни до зовнішніх та внутрішніх негативних впливів і 

коливань на світових ринках. 

• Зміни технологічного укладу, які відбуваються у провідних економіках світу базуються на широкому 

застосування конвергентних NBIC-технологій, які дозволяють виробити адекватні відповіді на посилення 

глобальних викликів. Конвергенція технологій означає взаємне проникнення нано-, біо-, інформаційних і 

конвергентних технологій і створення на їх основі принципово нових видів продукції, послуг і економічного 

простору.

• Розвиток наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері конвергентних технологій або їх 

складових в Україні у цілому відповідає глобальним трендам з цього напрямку, але гальмується 

недосконалістю законодавства, невизначеність пріоритетів економічного та науково-технічного розвитку 

країни і відсутністю стратегічно орієнтованої системи науково-обґрунтованого прогнозування.
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Висновки
• Проведений на основі запропонованого методичного підходу аналіз та вибір пріоритетних для впровадження

конвергентних технологій видів промислової діяльності показав, що за рівнем патентної активності та

інноваційної діяльності найбільш перспективними є усі види машинобудування. Менш перспективними, але за

умов відповідної підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності мають гарні перспективи щодо

впровадження новітніх технологій харчова, хімічна та металургійна промисловості.

• Проривні конвергентні NBIC-технології є основою для посилення ролі промисловості у сучасній світовій

економіці завдяки поширенню тенденцій неоіндустріалізації. Неоіндустріалізація покликана надати нового

характеру технологічному розвитку світової промисловості через впровадження розумних технологій,

індивідуалізованих розумних товарів і послуг.

• Здійснення неоіндустріалізації потребує розробки нової економічної політики, яка спрямована на забез-

печення переходу економіки України до нового шостого технологічного укладу. Неоіндустріальна еконо-мічна

політика є системою узгоджених дій держави, в основі яких лежить активізація науково-технічної і інноваційної

діяльності підприємств, підсилена цілеспрямованою промисловою політикою щодо обраних перспективних

напрямків впровадження конвергентних технологій, а також політикою у сфері освіти для формування

кадрового забезпечення поточних та перспективних потреб у висококваліфікованій праці.

• Неоіндустріальна економічна політика охоплює усі сфери життєдіяльності суспільства і має бути узгодженою із

інтересами усіх верств населення України. Разом з тим ефективне здійснення такої політики створить умови до

сталого економічного розвитку країни на довгострокову перспективу і розв’язання нагальних проблем

суспільства.

• Механізм реалізації неоіндустріальної економічної політики органічно поєднує організаційно-інституціональні

інструменти підтримки науково-технічного і інноваційного розвитку та підприємництва, інструменти співпраці

держави і приватного підприємництва та фінансово-економічні. важелі

• Для створення дієвої моделі інноваційної екосистеми необхідно розв’язати суперечності у законодавчому

забезпеченні функціонування інфраструктури підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності та

здійснення державно-приватного партнерства у цих сферах. Зокрема, потребує розробки стратегія науково-

технічного розвитку країни та стратегія розвитку державно-приватного партнерства, орієнтовані на розвиток

власних новітніх технологій та їх впровадження у промислове виробництво, та внесення відповідних змін до

чинного законодавства.

• Пріоритетом фінансово-економічного забезпечення неоіндустріальної економічної політики мають стати

непрямі інструменти у вигляді податкового стимулювання, зокрема, застосування податкового кредиту,

прискореної амортизації, заохочення до розвитку венчурного бізнесу.
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