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ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ТЕНДЕНЦІЇ  
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

TECHNOLOGICAL PROGRESS AND TENDENCIES  
OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Стаття присвячена проблемам сучасного індустріального розвитку. Технічний прогрес втілений у 

технологіях, які здійснюють істотний вплив на розвиток промислового капіталу. Перш за все наявні тен-
денції показують, що розвинені країни прагнуть оновити свої виробничі потужності. Задля цього вони 
проводять політику, яка спрямована на підтримку решорінгу. Впровадження сучасних прогресивних техно-
логій робить рентабельним розміщення виробництва в розвинених країнах. Це перш за все закладає базу 
для інноваційного розвитку. При цьому важливо враховувати наслідки таких змін. Оскільки інноваційний 
розвиток здатний підвищити темпи зростання економіки, це приведе до нарощування розриву в рівні роз-
витку між країнами. Для того щоб нові технології впроваджувалися в країнах, що розвиваються, потрібні 
сприятливі умови. Ось чому важливо переглянути поточні стратегії економічного розвитку країн, що роз-
виваються. Це вкрай важливо для запобігання економічній відсталості.

Ключові слова: технічний прогрес, індустріальний розвиток, глобалізація, автоматизація, інновації.

Статья посвящена проблемам современного индустриального развития. Технический прогресс вопло-
щен в технологиях, которые оказывают существенное влияние на развитие промышленного капитала. 
Прежде всего текущие тенденции показывают, что развитые страны стремятся обновить свои произ-
водственные мощности. С этой целью они проводят политику, которая направлена на поддержку решо-
ринга. Внедрение современных прогрессивных технологий делает рентабельным размещение производ-
ства в развитых странах. Это прежде всего закладывает базу для инновационного развития. При этом 
важно учитывать последствия таких изменений. Поскольку инновационное развитие способно повысить 
темпы роста экономики, это приведет к наращиванию разрыва в уровне развития между странами. Для 
того чтобы новые технологии внедрялись в развивающихся странах, нужны благоприятные условия. 
Вот почему важно пересмотреть текущие стратегии экономического развития развивающихся стран. 
Это крайне важно для предотвращения экономической отсталости.

Ключевые слова: технический прогресс, индустриальное развитие, глобализация, автоматизация, 
инновации.

The article is devoted to the problems of modern industrial development. Technological progress made it possible 
to use some technologies which have substantial influence on industrial development. First of all, current tendencies 
show that the developed countries try to renew their industrial capacity. They have some changes in their policies 
which are aimed to support reshoring. Moreover the implementation of progressive technologies made it highly 
efficient to produce in developed countries. This is beneficial for innovative development. This kind of development 
generates high profits with innovative rents, provides the ability to involve skilled specialists, to support high living 
standards. However, it is important to consider the consequences of this development. It turns out, that the adapta-
tion to new technological base requires some conditions, which are not presented in countries with emerging mar-
kets. Producers are interested in implementation of new technologies when they can get more profit out of it. With 
the relatively inexpensive labor force there is no need to use innovative technologies. Modern production is highly 
automated. There is an evidence of robotic automation growth, which has strong social impact. Some say that we 
are going to have jobless growth. It is crucial for any country, but countries with emerging markets often have poor 
level of social security. They don’t have any efficient instruments to support people facing problems with unemploy-
ment. Moreover, current tendency to support eco-friendly and resource-saving production doesn’t meet the needs of 
countries with emerging markets. They are rather interested in economic growth than in environment protection. The 
economic growth could be provided on a basis of new progressive technologies, but there are no conditions for this 
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way of growth in countries with emerging markets. Keeping in mind this tendency to use more resource-saving tech-
nologies, it is easy to get the perspective of future growth of countries which are specialized on production of primary 
goods. This perspective makes a solid argument for the structural change in economy of Ukraine. That is why it is 
important to reconsider current economic development strategies. It is crucial for avoiding economic backwardness.

Keywords: technological progress, industrial development, globalization, automatization, innovations.

Постановка проблеми. Сучасні винаходи тех-
нічного прогресу зумовлюють зміни в індустріально-
му розвитку. Його основою є технологічна структура, 
серед визначальних рис якої можна назвати працез-
берігаючі, ресурсозберігаючі, екологічно безпечні тех-
нології. У зв’язку з цим виникає ціла низка проблем 
для країн, що розвиваються. Для таких країн харак-
терною є технологічна відсталість, тому становлення 
прогресивної технологічної бази є ключовим завдан-
ням наздоганяючого розвитку. Для кращого розуміння 
наслідків становлення нової технологічної бази варто 
визначити проблеми та перспективи економічного 
розвитку в умовах сучасних технологічних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взага-
лі у наукових публікаціях представлено досить чітке 
бачення радикальних змін, що несуть нові технології. 
Найбільшої уваги отримали виявлення нових можли-
востей цих технологій, визначення їх високої ефек-
тивності. Серед провідних учених, у роботах яких най-
кращим чином висвітлено ці питання, можна назвати 
Дж. Ріфкіна, Е. Вайцзекера, К. Андерсона, К. Шваба.

Щодо публікацій про специфіку наздоганяючого 
розвитку, то в них представлено ідеї важливості фор-
мування сприятливого інвестиційного середовища, 
становлення інноваційного розвитку, використан-
ня державно-приватного партнерства (Н.І. Іванова, 
В.В. Клінов, Л.П. Давидюк).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте відсутнє чітке бачення 
проблем становлення нового технологічного укладу 
та його наслідків для слабко розвинених країн.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Важливим завданням економічної науки є виявлення 
перспектив розвитку економіки. Хоча наслідки впровад-
ження нових технологій отримали широкого досліджен-
ня в наукових публікаціях, недостатньо розглянуто їх 
значення для країн, що розвиваються. Варто розуміти, 
що дослідження переваг нових технологій для останніх 
країн має враховувати ключовий момент, а саме по-
требу розроблення нового шляху індустріалізації, який 
відповідає сучасним тенденціям. Становлення нового 
укладу в розвинених країнах дасть змогу пришвидшити 
темпи їх розвитку, а це приведе до нарощування відста-
вання країн із застарілими технологіями. Таким чином, 
необхідно визначити проблеми та перспективи розвит-
ку, пов’язані зі впровадженням нових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
рішення ключових проблем економічної відсталості 
для країн зі слабким розвитком ринку є можливим на 
основі індустріалізації. Її проведення є основою для 
наздоганяючого типу розвитку. Проте наприкінці ХХ ст. 
зростання питомої ваги сфери послуг у ВВП у розви-
нених країнах привело до того, що стала поширеною 
ідея зменшення значення промислового виробництва 
для економічного розвитку. Однак бурхливий розви-
ток фінансового сектору обірвався через економічну 
кризу 2008–2009 рр. Це привело до перегляду основ 

економічного розвитку. Саме з цього часу стала поши-
рюватись ідея індустріального ренесансу. Більш того, 
повернення до активізації індустріального розвитку 
пов’язано зі зміною парадигми розвитку розвинених 
країн. Якщо раніше у її основі перебували неолібе-
ральні ідеї, завдяки яким обґрунтовувались переваги 
глобалізації, а тому й виправдовувалась вільна мігра-
ція капіталу, то зараз відбувається перегляд цих ідей. 
З 2007 р. спостерігається сповільнення глобалізації. 
Так, чистий прилив прямих іноземних інвестицій змен-
шився з 5,33% світового ВВП у 2007 р. до 1,4% світо-
вого ВВП у 2018 р.; торгівля (сума експорту та імпорту 
товарів і послуг) скоротилася з 61% світового ВВП до 
58% [1]. Також спостерігається скорочення глобальних 
ланцюгів створення вартості [2, с. 26–27]. Це пов’язано 
зі змінами у структурі витрат. Розміщення виробничих 
потужностей у країнах з ринками, що розвиваються, 
наприкінці ХХ ст. було рентабельним через наявність 
дешевої робочої сили та сировини. Проте зараз відбу-
лося підвищення рівня заробітної плати у цих країнах. 
Так, за даними Міжнародної організації праці, серед 
Великої двадцятки середньорічна реальна заробітна 
плата у країнах з ринками, що розвиваються (emerging 
G20), з 1999 р. по 2017 р. зросла на 202%, тоді як у 
розвинених країнах (advanced G20) вона зросла на 
9% [3, с. 4]. Зрозуміло, що навіть з такою динамікою 
вартість робочої сили у розвинених країнах є значно 
вищою, проте такі зміни приводять до того, що стає 
все більш доцільним повернення до розвинених країн 
виробництва, яке може бути автоматизованим. Таке 
повернення індустрії отримало назву решорингу. Він є 
важливим елементом реіндустріалізації, оскільки від-
будова індустрії відбувається на основі модернізова-
них технологій, а також виникають сприятливі умови 
для розвитку інноваційної діяльності, яка є драйвером 
для економічного розвитку. Інакше кажучи, такі інду-
стріальні зміни в розвинених країнах спрямовані на 
відродження їх інноваційного потенціалу.

Вказані риси також доповнюються політикою 
економічного націоналізму. Вона проявляється 
перш за все в перегляді тарифів, угод про торгівлю, 
умов інвестиційної діяльності. Наприклад, у США у 
2017 р. був прийнятий законопроєкт, спрямований 
на репатріацію коштів. З того часу було повернуто 
$650 млрд. Також у 2018 р. було прийнято закон про 
перевірку іноземних інвестицій. Його метою є захист 
американських технологічних компаній. Подібна по-
літика проводиться у Китаї та країнах ЄС [4].

Отже, виявлені тенденції свідчать про те, що у 
розвинених країнах здійснюється активна політика 
індустріалізації, спрямована на становлення високо-
технологічного виробництва. Формування нової тех-
нологічної бази встановлює новий рівень глобальної 
продуктивності праці. Звідси випливає, що застарі-
ла технічна база країн з ринками, що розвиваються, 
може стати запорукою для нарощування економіч-
ного відставання.



13

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 6 (111)

Найкращим чином можливості нових технологій 
представлено в роботах Дж. Ріфкіна, Е. Вайцзекера, 
К. Андерсона, К. Шваба.

Дж. Ріфкін виділив три джерела, на яких базу-
ється Третя промислова революція, а саме широку 
експлуатацію відновлюваних джерел енергії, вико-
ристання будівель, які самі виробляють енергію, ви-
користання водню як акумулятора енергії. На дум-
ку вченого, економічні революції відбуваються тоді, 
коли нові комунікаційні технології поєднуються з 
новими енергетичними системами. Виходячи з цієї 
ідеї, Дж. Ріфкін виділив п’ять таких стовпів, які мають 
формувати енергетичну базу:

1) перехід до використання відновлюваних дже-
рел енергії;

2) зведення будівель, які містять власні міні-елек-
тростанції;

3) застосування водневих технологій, що акуму-
люють енергію;

4) використання інтернет-технологій для перетво-
рення енергосистеми кожного континенту на інтелекту-
альну електромережу, яка забезпечує розподіл енергії;

5) використання електромобілів [5, с. 32–49].
Як бачимо, така енергетична база потребує повно-

го оновлення інфраструктури. При цьому поширення 
застосування джерел відновлюваної енергії має свої 
об’єктивні перешкоди. Це пов’язано з тим, що інвестиції 
у ці джерела мають бути більш рентабельними порів-
няно з традиційними джерелами. Отже, відновлювані 
джерела енергії конкурують з традиційними джерела-
ми, що приводить до зниження вартості енергії, тому 
певний час виявляється більш рентабельним продо-
вження використання традиційних джерел енергії.

Проте розуміння переваг у використанні віднов-
люваних джерел енергії робить доцільним втручання 
держави в ринковий механізм. Це представлено все-
бічною підтримкою зеленої енергетики за допомогою 
субсидій, податкової політики, національних та надна-
ціональних проєктів. При Організації Об’єднаних На-
цій створено Глобальну комісію з економіки та клімату, 
метою якої є визначення можливостей збереження 
довкілля за умови економічного зростання. Цією комі-
сією розроблено проєкт «Нова кліматична економіка», 
у якому наведено рекомендації для урядів, бізнесу та 
суспільства, а також пропонуються конкретні заходи, 
які сприяють досягненню поставленої мети. Так, в 
останньому звіті цієї комісії зазначено, що зараз 80% 
світового споживання енергії забезпечуються органіч-
ним паливом. При цьому зазначається, що сьогодні 
технології, які спроможні прискорити перехід до від-
новлюваних джерел енергії, вже доступні, підтверди-
ли свою ефективність та починають застосовуватись 
у великих масштабах. Цікаво, що з 2009 р. по 2017 р. 
вартість сонячної енергії знизилась на 86%, а вартість 
енергії вітру – на 67% [6]. Отже, таке різке падіння вар-
тості енергії з відновлюваних джерел свідчить про те, 
що її конкурентоспроможність зростає, отже, це спри-
яє прискоренню витіснення органічного палива.

Ініціатива про забезпечення екологічної безпе-
ки має широку підтримку суспільства, але особливо 
суперечливою вона постає для країн зі слабким роз-
витком ринку. За умови низького рівня доходів сус-
пільством більш цінується економічне зростання, а 

не навколишнє середовище. Можна припустити, що 
сучасне економічне зростання може бути досягнуто 
без шкоди для довкілля за умови використання нових 
технологій, проте варто розуміти, що доступність таких 
технологій для країн, що розвиваються, дуже обмеже-
на або навіть відсутня. С.В. Кузнець досліджував спів-
відношення рівня доходів та міри забруднення навко-
лишнього середовища. Вчений дійшов висновку, що 
на початку економічного зростання відбувається збіль-
шення забруднення, проте після досягнення певного 
рівня доходів на душу населення рівень забруднення 
починає зменшуватися [7, с. 44–46]. Отже, залученню 
країн з ринками, що розвиваються, до використання 
екологічно безпечних технологій перешкоджає низька 
рентабельність цих технологій у таких умовах. Проте 
варто розуміти, що марно чекати підвищення доходів 
в усіх країнах до того рівня, який дасть їм змогу ціну-
вати навколишнє середовище. Збереження екології є 
завданням не лише національної, але й світової спіль-
ноти, оскільки екологічні проблеми стосуються не окре-
мих країн, а планети загалом.

Всебічне дослідження технологічних змін зробле-
но в роботі К. Шваба «Четверта промислова револю-
ція». На думку вченого, вона розгорнеться у 2025 р. 
Визначальною характеристикою перебігу цієї револю-
ції буде нечуване зростання темпів впровадження ін-
новацій, тому важливою стане проблема адаптації до 
таких стрімких змін. У роботі К. Шваба розглядаються 
перетворювальні можливості технологій, які вже існу-
ють, проте ще не набули великого поширенні, а саме 
нано- та біотехнології, робототехніка, 3D-друк, безпі-
лотні транспортні засоби, «Інтернет речей», штучний 
інтелект [8, с. 11–24]. Ці технології формують певні 
риси прогресивної індустріальної бази. Серед них 
можна назвати ресурсозбереження, індивідуалізацію 
виробництва, децентралізацію та фрагментацію.

Важливою рисою, яка має суперечливі наслідки 
для економіки, є роботизація. З одного боку, роботи-
зація дає змогу підвищити продуктивність праці, а з 
іншого боку, з робочого процесу вивільняється робоча 
сила. Така дилема привела до виникнення ідеї про не-
обхідність призупинити темпи роботизації (наприклад, 
шляхом оподаткування), оскільки зараз не вистачає 
робочих місць для звільнених робітників. З іншого боку, 
підвищення продуктивності внаслідок роботизації дає 
змогу знизити вартість продукції, що є позитивним на-
слідком для суспільства. Інакше кажучи, інтереси еко-
номічної ефективності протиставляються інтересам 
соціальної безпеки, але протистояння об’єктивному 
процесу автоматизації все ж таки є марним, тому роз-
робляються різноманітні пропозиції для вирішення 
проблеми безробіття. Досить поширеною є ідея про 
переваги виплати безумовного базового доходу, але іс-
нують складнощі її реалізації, тому вона зараз не має 
достатньої підтримки. Проблема безробіття, що спри-
чинене автоматизацією, розглядається в концепції су-
часного економічного зростання, яке не приводить до 
створення робочих місць (jobless growth).

У дослідженні Міжнародною організацією праці 
впливу автоматизації на зайнятість було зроблено ви-
сновок про те, що через роботизацію за період з 2005 р. 
по 2014 р. рівень зайнятості у світі скоротився на 1,3%. 
При цьому виявилося, що роботизація майже не здій-
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снила впливу на зайнятість у розвинених країнах, тоді 
як у країнах, що розвиваються, зайнятість скоротилась 
на 14% [9, с. 8]. Таким чином, вчені довели, що роботи-
зація перешкоджає офшорингу та негативно впливає 
на зайнятість у країнах, що розвиваються.

Протистояти вказаним негативним наслідкам 
країнам, що мають низькі доходи, досить складно. 
Здавалося б, оновлення технологічної бази має від-
буватися швидше тоді, коли потенціал старих техно-
логій повністю вичерпаний, тому наявність застарі-
лої технологічної бази могла б вважатися перевагою. 
Проте підтримка та розвиток свого виробничого по-
тенціалу за допомогою автоматизації потребують 
значних інвестицій. Більш того, для здійснення цього 
процесу не існує необхідних умов. Об’єктивно про-
ведення роботизації є доцільним за умови високої 
вартості робочої сили. У цьому разі відбувається за-
міщення праці капіталом, але дешева робоча сила 
не сприяє виникненню такої ініціативи. Втрата цієї 
конкурентної переваги у країнах, які відстають за 
рівнем розвитку від розвинених країн, пов’язана з 
тим, що наявний рівень технологій робить ефектив-
ним розміщення виробництва у розвинених країнах. 
Це дає змогу кращим чином вивчати потреби вироб-
ництва, створювати інновації, отже, забезпечувати 
вилучення інноваційної ренти. Також впровадження 
ресурсозберігаючих технологій зменшує попит на 
продукцію країн із сировинною спеціалізацією. Ця 
обставина є вкрай важливою для майбутнього роз-
витку української економіки. Нині конкурентну пере-
вагу надає наукова складова. Вона є важливим еле-
ментом інноваційного розвитку.

Пришвидшення темпів інноваційного розвитку 
також є досить неоднозначним процесом. З одно-
го боку, це стає запорукою покращення рівня до-
бробуту населення, підвищення якості життя, а з 
іншого боку, це приводить до цілої низки проблем. 
Особливістю інноваційної діяльності є її високий рі-
вень ризикованості. Впровадження винаходів, тобто 
перетворення їх на інновації, відбувається шляхом 
порівняння вигоди від їх впровадження та ризику. 
Якщо ризик переважає, то винаходи так і не перетво-
рюються на інновації, тому прискорення появи інно-
вацій, так звана синергія інновацій, приведе до того, 
що вони можуть виявитися застарілими ще на етапі 
пуско-налагоджувальних робіт. Адаптуватися до та-
ких динамічних змін можна за умови зниження рівня 
ризикованості. Це потребує перш за все наявності 
розвиненої інституціональної структури, соціально-
економічної стабільності, потужної фінансової сис-
теми. Проте вказані умови не є сильними сторонами 
країн з ринками, що розвиваються.

Висновки. Дослідження тенденцій індустріаль-
них змін, що пов’язані з досягненнями сучасного 
технологічного прогресу, показало, що ці зміни ма-
ють суттєвий вплив на потенціал економічного роз-
витку країн. Причому можливості краще адаптува-
тися та отримати найбільшу вигоду від технічного 
прогресу мають саме розвинені країни. Нехтування 
визначеними тенденціями приведе до того, що краї-
ни стануть приреченими на економічне відставання. 
Екологічно безпечні, ресурсозберігаючі технології, 
роботизація та інші інновації обіцяють благодатне 

майбутнє, проте вони мають також неоднозначні на-
слідки, тому варто будувати стратегії економічного 
розвитку з урахуванням викликів, які висуває впро-
вадження нових технологій.
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