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ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Розглянуто проблеми інноваційного розвитку економіки в сучасних умовах. Виконано до-

кладний аналіз досвіду США та інших провідних держав. Наведено перелік основних напрямів 
наукових досліджень, які становлять найбільший інтерес для економічного розвитку. Роз-
глянуто еволюцію технологічних укладів і докладно висвітлено особливості високошвид-
кісної обробки як ефективної сучасної технології. Наведено приклади використання нових 
технологій і технічну характеристику створеного високошвидкісного устаткування.
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ладнання, брикетування стружки.

Рассмотрены проблемы инновационного развития экономики в современных условиях. 
Приведен подробный анализ опыта США и других ведущих государств. Рассмотрен пере-
чень основных направлений научных исследований, которые представляют наибольший 
интерес для экономического развития. Рассмотрена эволюция технологических укладов 
и подробно освещены особенности высокоскоростной обработки как эффективной совре-
менной технологии. Приведены примеры использования новых технологий и техническая 
характеристика созданного высокоскоростного оборудования. 
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Таблиця 1 
Кількість Нобелівських премій, отриманих громадянами провідних країн світу 
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*Орієнтовні дані

The problems of innovative economic development in modern conditions are considered. A de-
tailed analysis of the experience of the United States and other leading powers has been completed. 
The list of the main directions of scientific research, which are of the greatest interest for economic 
development, is given. The evolution of technological methods is considered and the features of 
high-speed processing as an effective modern technology are highlighted. The examples of the use 
of new technologies and the technical characteristics of the created high-speed equipment are given.

Keywords: innovation, technological structure, high speed processing, switching equipment, bri-
quetting.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
основною тенденцією економічної стратегії ке-
рівництва та бізнесових кіл розвинутих країн є 
стійка орієнтація на науково-технічні інновації й 
передові технології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Безперечним 
лідером інноваційного оновлення виробництва 
та економіки у цілому є Сполучені Штати Аме-
рики, де створена необхідна інфраструктура 
науково-технічного лідерства, яка поєднує про-
цеси створення технологій та їх упровадження у 
виробництво [1]. Серед державних і недержав-
них структур України у цьому плані відзначимо 
Національну раду з науки і технологій, Раду 
економічних консультантів, апарат торгового 
представника США, Національну економічну 
раду та Раду з питань стійкого розвитку, Держ-
департамент, Агентство з питань торгівлі і роз-
витку тощо.

Головним загальнодержавним органом, що 
вирішує проблеми технологічного внеску в еко-
номічне зростання держави, є Міністерство тор-
гівлі (Адміністрація з питань технологій). Саме 
цей підрозділ розробляє й реалізує федераль-
ну технологічну політику з для метою збільшен-
ня комерційних і промислових інновацій.

Слід відзначити, що протягом XX ст. визна-
чальні винаходи і проривні технології впрова-
джувалися у масове виробництво передусім у 

США, навіть якщо їх авторами були громадяни 
інших країн.

Американський досвід свідчить, що період 
формування інноваційних фірм триває в серед-
ньому п’ять-сім років, далі близько 20% малих 
фірм перетворюються на великі корпорації, 
60% поглинаються більш сильними конкурента-
ми, а 20% стають банкротами.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Протягом усього XX ст. визначальні 
для науково-технічного процесу винаходи впро-
ваджувалися у США, про що свідчить кількість 
Нобелівських премій, отриманих науковцями 
саме цієї держави (табл. 1).

За останній період Нобелівські премії одер-
жали представники США (економіка: Томас 
Серджент і Крістофер Сімс; фізіологія і меди-
цина: Жюль Хоффман, Брюс Батлер і Ральф 
Стейман; фізика: Сол Перлнуттер, Адам Рєсс).

Відзначимо, що у США домінують будь-які 
наукові доробки, які забезпечують нові прибут-
ки та надприбутки організаторам американської 
економіки.

Нижче перелічені сфери, в яких наукові до-
слідження в XXI ст. становлять найбільший ін-
терес [2]:

1. Енергетика та енерогозберігаючі техноло-
гії. Тут акцент робиться на створенні нових видів 
пального та його ефективного використання.

2. Створення нових матеріалів. Серед новіт-
ніх відзначимо функціональну і конструкційну 
кераміку, матричні композиційні матеріали на 
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основі кераміки та матеріалів, інтерметалеві й 
надлегкі сплави, тонкі алмазні плівки, нові біо-
матеріали, мембрани тощо.

3. Розроблення нових напівпроводникових 
приладів. До широко відомого кремнію, назва 
якого вже стала загальновживаною (Кремнієва 
долина), як вихідний матеріал додається арсе-
нід галію, використання якого дасть змогу за-
безпечити швидкодію приладів та багатофунк-
ціональний режим їхньої роботи, що в підсумку 
зменшує загальну вартість приладів.

4. Розширення застосування штучного ін-
телекту із забезпеченням його використання в 
усіх сферах матеріального виробництва, охоро-
ні здоров’я, національній безпеці та обороноз-
датності.

5. Створення запам’ятовуючих пристроїв із 
високим рівнем збереження інформації (нові 
зразки магнітних і магнітооптичних дисків).

6. Біотехнології. Американська генетика 
(ДНК-технології та біотехнології) дала змогу 
розшифрувати всі 80 тис. генів, з яких скла-
дається геном людини. Генна технологія 
дасть змогу вповільнити процеси старіння та 
покласти край багатьом хворобам, радикаль-
но змінити фармацевтичну та харчову про-
мисловість.

7. Оптоелектроніка. Забезпечує перспекти-
ви розвитку волоконно-оптичних систем зв’язку 
необмеженої дальності, систем збереження та 
швидкісної передачі інформації.

8. Створення нових засобів діагностики та 
сучасних медичних приладів. Нові біологічні 
датчики, волоконно-оптичні зонди, фармацев-
тичні препарати спрямованої дії, радіаційна 
терапія, вдосконалення комп’ютерної томогра-
фії тощо.

Слід відзначити, що США контролюють 22 із 
50 макротехнологій, на які умовно поділяється 
весь світовий ринок високотехнологічної про-
дукції, а загальний обсяг асигнувань, які виділя-
ються на НДДКР, перевищує аналогічні видатки 
решти країн світу разом узятих.

Що стосується фундаментальних дослі-
джень, то вони у США на 60% зосереджені у 
вищих навчальних закладах (їх у країні понад 
3 тис.), серед яких провідна роль належить 
156 університетам, що мають сучасну дослідну 
базу та відповідні кадри. Таким чином, переваги 
цієї країни у світовій економіці забезпечуються 
високим науково-технічним потенціалом, усе-
бічним заохоченням ризикового капіталу, відбо-
ром і стимулюванням високо-кваліфікованого 
персоналу в інших країнах.

Важливу роль відіграє довготермінова Комп-
лексна програма розвитку високих технологій, 
за якою Сполучені Штати намагаються перехо-
пити світове лідерство в шостому технологічно-
му укладі (табл. 2)

Основний висновок із досвіду США свідчить, 
що країнам, які прагнуть забезпечити швидке 
економічне зростання, необхідно створити умо-
ви для динамічного поширення сучасних техно-
логій та інноваційно-технологічного оновлення 
виробництва.

Хоча існує об’єктивна суперечність між не-
бажанням бізнесу фінансувати ризиковані про-
екти та необхідністю прискорення економічного 
розвитку на державних засадах, тим вагомішим 
є феномен економічного ривка деяких країн 
(азійські «тигри» – Японія, Південна Корея, Тай-
вань та ін.).

Україна, незважаючи на обмеженість фі-
нансових ресурсів, в основу економічної по-

Таблиця 2
Еволюція технологічних укладів 

Технологічні 
уклади Країни-ледери Галузі-лідери Вихідна фаза,

роки
Спадна фаза,

роки

Перший Великобританія Текстильна промисловість, 
виплавляння чавуну 1740-1763 1763-1792

Другий Великобританія
Паровий двигун, залізниці, важке 
машинобудування, хімічна галузь, 

електротехніка
1792-1815 1815-1850

Третій США Металургія, електроенергетика, 
неорганічна хімія 1850-1873 1873-1914

Четвертий США Авіа- та автобудування,  
органічна хімія 1914-1945 1945-1973

П’ятий США, ЄС, Східна Азія Обробка інформації, електроніка, 
телекомунікації, робототехніка 1973-2000 2000-2026

Шостий* США та інші Нано- і біотехнології 2026-2050 2050-2080
* Список країн-лідерів стосовно шостого укладу остаточно не сформовано
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літики все ж покладає інноваційний розвиток 
національної економіки. Для цього свого часу 
була створена Програма економічних реформ 
«Заможне суспільство, конкурентоспромож-
на економіка, ефективна держава», але на 
цьому шляху існувала ціла низка системних 
перешкод, що стримували конкуренцію капі-
талу на перспективних інноваційних напря-
мах. Передусім відзначимо розрив зв’язку між 
реальним інноваційним продуктом та його 
фінансовим забезпеченням, високий рівень 
капітало- і ресурсоємності інновацій, геополі-
тичні перешкоди на шляху поширення високих 
технологій. На відміну від успішних держав в 
Україні не використовується тарифний захист, 
а ціна патентів і ноу-хау є занадто високою 
для «середніх» економік. У державі ще не 
стабілізовано відносини власності, повільно 
створюються фонди для захисту авторського 
права, практично відсутня законодавча база 
з регулювання цих проблем і в першу чергу 
відсутнє розуміння того, що інтелектуальна 
власність має бути самостійним об’єктом при-
ватизації.

Серед конкретних технологій, які можуть 
претендувати на перспективний інноваційний 
напрям, відзначимо високошвидкісну обробку, 
яка започаткована у 60-х роках ученими Хар-
ківського авіаційного інституту під керівництвом 
професора В.Г. Кононенка. Серед цих процесів 
найбільш ефективними стали імпульсне розрі-
зування гарячих злитків та холодного прокату, 
брикетування відходів металообробки, прошив-
ка отворів у товстих плитах та створення закле-
почних з’єднань із діаметром заклепок понад 
20 мм. Ці процеси та імпульсне обладнання за-
хищені великою кількістю (понад 60) авторських 
свідоцтв на винаходи.

Окремо слід відзначити групу технологій, в 
основу яких покладено метод детонаційно-га-
зового штампування, запропонований відомим 
ученим, професором ХАІ Р.В. Пихтовніковим [4] 
Подальшим розвитком цього напряму є вико-
ристання високотемпературних газових імпуль-
сів для очищення та зачищення деталей після 
механічної обробки [5].

Cеред використовуваних у машинобудівній 
галузі, у тому числі в літакобудуванні, най-
більш поширеними є заклепочні з’єднання, 
створення яких передбачає виконання отво-
рів у з’єднуваному пакеті та власне процес 
клепання. Для цього створене відповідне об-
ладнання (для пробивки отворів та клепання 
заклепок). Оскільки обладнання є переносним, 
то як енергоносій у ньому використовують по-
рохові заряди.

Однією із супутніх проблем авіаційного ви-
робництва, які зумовлені зростанням моноліт-
ності конструкцій, є утилізація відходів вироб-
ництва, передусім стружки кольорових металів, 
включаючи титанові сплави. Ця проблема за-
гострюється під час використання як заготовок 
пресованих та штампованих напівфабрикатів, у 
процесі обробці яких більше 30% матеріалу йде 
у відходи, насамперед у вигляді стружки.

Переробка металевої стружки у щільні бри-
кети дає змогу прирівняти їх до кускового ме-
талобрухту й одержати відповідний ефект за 
рахунок зниження транспортних витрат та під-
вищення продуктивності при плавленні. Тому 
на літакобудівних підприємствах із великим 
обсягом механооброблюваних робіт створено 
спеціальні дільниці з переробки алюмінієвих 
відходів.

У табл. 3 приведено основні технічні показ-
ники імпульсного обладнання, створеного в 

Таблиця 3 
Основні технічні показники створеного в ХАІ обладнання  

для переробки відходів з алюмінієвих сплавів 
№
п/п Найменування показників Моделі високошвидкісного обладнання

МІБ – 165 Т МІБ – 275 А
1. Продуктивність, т/год 0,7 1,2 – 1,5

2. Розміри брикетів
діаметр х висота, мм 165*80 275*100

3. Щільність брикетів, кг/м3 не менше 2,4 не менше 2,4

4. Енергоносій Суміш: природній газ + 
+ стиснене повітря

Суміш: природній газ +  
+ стиснене повітря

5. Початковий тиск природнього газу, кг/см2 до 2,8 до 3,0
6. Початковий тиск стисненого повітря, кг/см2 до 30,0 до 30,0
7. Габарити обладнання, мм 4500*800*800 5000*970*970
8. Маса обладнання, тн 6,4 16,0
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ХАІ, яке використовується для брикетування 
стружки кольорових металів (алюмінієві, тита-
нові сплави) з метою подальшого ефективного 
переплавлення [6].

Хоча зазначені технічні рішення були запро-
поновані раніше, все ж їх використання в сучас-
них умовах дасть змогу забезпечити відповідну 
економічну ефективність, оскільки запропоно-
вані новації не втратили своєї актуальності й є 
одним з універсальних засобів оновлення ви-
робництва.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. Та-
ким чином, використання інноваційних рішень у 
металообробці, зокрема у сфері утилізації від-
ходів металообробки, приносить підприємству 
дохід за рахунок збільшення на 4–5% виходу 
придатного матеріалу під час переплавлення 
брикету забезпечує у цілому підвищення куль-
тури виробництва.
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PROBLEMS OF INNOVATION 
AND TECHNOLOGICAL RENEWAL OF PRODUCTION

Innovation is currently the main trend of the economic strategy of the business circles of the devel-
oped countries. The clear leader in the issue of innovative renewal of production and the economy is the 
United States of America where there is a structure of scientific and technical leadership, which brings 
together the processes of creation of new technologies and their use in production. In Ukraine, with the 
aim of introducing new technologies, appropriate structures were created (National Council for Science 
and Technology; National Council on Trade and Development, etc.). It should be noted that in the XX cen-
tury, defining inventions and breakthrough technologies were introduced in mass production particularly 
in the USA, even if their authors were citizens of other countries. A convincing indicator of the level of 
scientific and technical progress is the result of the number of Nobel prizes received by the citizens of 
the respective countries. For example, at this time, U.S. citizens received 180 Nobel prizes, German citi-
zens – 100 awards, France – 60 awards, Russia – 25 awards, Canada – 20 awards.

The most priority sectors in the twenty-first century, in which scientific studies are of the greatest inter-
est, are the following:

– Energy and energy-saving technologies;
– The creation of new materials;
– New semiconductor devices;
– Expansion of research in the field of artificial intelligence;
– The creation of storage devices;
– Biotechnology;
– Optoelectronics;
– New tools for medical diagnostics;
– Pharmaceutical preparations of directed action, and so on.
The evolution of the technical modes is considered and high-speed technology as a perspective direc-

tion that was offered in KHАІ and spreads now in production is marked.


