
770

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РО

ЗВ
И

ТО
К 

П
РО

Д
УК

ТИ
ВН

И
Х 

СИ
Л

 І
 Р

ЕГ
ІО

Н
А

Л
ЬН

А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А

© Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-117

УДК 332.13

Інструменти стимулювання просторової інтеграції 
бізнесу в регіоні: організаційно-інституційний контекст 

упровадження нової індустріальної політики

Кушнірецька О.В.
кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник сектору просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України»

Ткаченко О.О. 
здобувач 

ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М.І. Долішнього НАН України»

У статті здійснено дослідження просторової інтеграції бізнесу у геопрострових умовах цифрової транс-
формації суспільно-економічного розвитку, окреслено ключові напрями стимулювання просторової інтеграції 
бізнесу в межах сучасних тенденцій розвитку бізнесу на принципах нової індустріальної політики та поширен-
ня трендів Індустрії 4.0.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зростання рівня конкуренції на вну-
трішньорегіональному та міжнародному рин-
ках в умовах глобалізації, а також посилення 
явища дефрагментації економічного простору 
зумовлюють інтенсифікацію процесів інтегра-
ції суб’єктів підприємництва.

Зростаюча динаміка процесів всесвіт-
ньої інтеграції і глобалізації зумовлює пошук 
та використання національними господар-
ствами нових шляхів отримання конкурент-
них переваг, чільне місце серед яких посі-
дає екстерналізація виробництва (як процес 

просторового розширення діяльності бізнесу 
завдяки використанню конкурентних переваг 
партнерів на зарубіжних ринках у форматі 
розподілу функцій виробничої діяльності з 
наступною синхронізацією ключових компе-
тенцій різних підприємств за допомогою угод 
про партнерство та об'єднання), що синер-
гетично підвищує загальну конкурентоздат-
ність держав. Водночас увага національних 
регуляторних інституцій пильно зосеред-
жується на політиці стимулювання розвитку 
та інтеграції регіональних бізнес-середовищ 
як центрів зародження конкурентоздатності 
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господарюючих суб’єктів, що не підлягають 
переміщенню. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженнями процесів просторової 
інтеграції бізнесу, виокремлення факторів 
розміщення господарства та напрацюванням 
механізмів регулювання просторової органі-
зації бізнесу займалися такі вчені, як І.Г. фон 
Тюнен, А.Е. Шеффле, А. Вебер, В. Кристал-
лер, А. Льош, В. Лаунгардт, М. Потрер, П. Круг-
ман. Серед вітчизняних науковців слід виді-
лити наукові дослідження М.М. Паламарчука, 
О.Г. Топчієва, М.І. Фащевського, Л.Т. Шевчук, 
І.З. Сторонянської тощо. Однак, незважаючи 
на велику кількість публікацій, що торкаються 
питань просторової інтеграції бізнесу, натепер 
не вироблено логічно завершеної системи 
стимулювання просторової інтеграції бізнесу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розвиток інтеграцій-
них процесів у підприємницькому просторі 
України, маючи тривалий історичний досвід 
доволі штучної радянської народногоспо-
дарської інтеграції та незначний позитивний 
досвід кооперативного руху, потребує в умо-
вах повільної адаптації окремих національних 
ринків та галузей до сучасних умов господа-
рювання напрацювання та активного вико-
ристання цілісного інструментарію підтримки 
та стимулювання просторової інтеграції біз-
несу в регіонах. В умовах цифрових транс-
формацій особливої ваги набувають питання 
стимулювання просторової інтеграції бізнесу 
в контексті впровадження нової індустріаль-
ної політики.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
процесів просторової інтеграції бізнесу у гео-
прострових умовах цифрової трансформа-
ції суспільно-економічного розвитку, а також 
окреслення основних напрямів стимулювання 
просторової інтеграції бізнесу в межах сучас-
них тенденцій розвитку бізнесу на принципах 
нової індустріальної політики та трендів Інду-
стрії 4.0.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток та поширення цифрових 
технологій в умовах сьогодення присутні прак-
тично в усіх сферах людської життєдіяльності. 
З одного боку, у зв’язку з розгортанням про-
цесів тотальної діджиталізації практично усіх 
суспільних процесів досягнення високих рівнів 
ефективності соціально-економічних систем 
та їх структурних компонентів слід розглядати 
крізь призму розвитку інноваційних секторів, а 
також використання потенціалу технологічних 

нововведень. З іншого – поширення інформа-
ційних технологій та автоматизація виробни-
чих процесів зумовлюють виникнення якісно 
нових просторових форм організації бізнесу. 
У цьому контексті індустріальні форми про-
сторової організації бізнесу можуть виступити 
локомотивами перелаштування національної 
та регіональних економік на нові висококонку-
рентні та інноваційні рейки розвитку. 

У сучасних умовах господарювання саме 
форми просторової організації бізнесу ста-
ють ключовими гравцями та суб’єктами еко-
номічного життя держави і світу. Зокрема, 
інноваційні індустріальні форми просторової 
організації бізнесу як основа «виробничого 
каркасу» більшості розвинених країн та регі-
онів стають центрами потенціалів економіч-
ного зростання. У зв’язку з цим актуалізується 
науково-практична дискусія щодо розуміння 
передумов, чинників та інструментів стиму-
лювання розвитку цих форм просторової інте-
грації бізнесу. 

Слід зазначити, що об’єктивними причи-
нами просторової інтеграції бізнесу є також: 

– необхідність пошуку якісно нових дже-
рел інноваційного розвитку соціально-еконо-
мічних систем в умовах глобалізації;

– зростаючі потреби у додатковому капі-
талі, кваліфікованій робочій силі з конкурент-
ним рівнем оплати праці; 

– пошук шляхів зниження трансакційних 
витрат в умовах обмеженості ресурсів та 
випереджаючого зростання потреб;

– диверсифікація підприємницьких ризи-
ків за посередництвом просторового розосе-
редження центів ділової активності;

– поділ праці, спеціалізація суб’єктів гос-
подарювання та концентрація виробництва;

– нова індустріалізація та інформатизація 
виробничих та операційних процесів, зумов-
лена дифузією цифрових технологій у старі 
галузі економіки.

Нині у світовій економічній практиці виро-
блений широкий спектр ринкових та адміні-
стративних механізмів підтримки та стимулю-
вання розвитку підприємницької діяльності 
та її просторового позиціонування, що відріз-
няються як силою, цілями, так і характером 
впливу інструментів регуляторного впливу 
на суб’єкти господарювання та їх інтеграційні 
форми. Однак варто зауважити, що акценти 
регуляторного механізму із розвитком рин-
кових відносин та поглибленням явища лібе-
ралізації економічних систем щоразу більше 
зміщуються від впливів «захисного» до впли-
вів стимулюючого «проактивного» характеру.
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Слід наголосити, що процеси просторової 
інтеграції, особливо у виробничій сфері, слугу-
ють вагомим інструментом структурної пере-
будови національної економіки та досягнення 
стратегічних цілей її розвитку. Як відомо, 
основу вітчизняного виробничого сектору 
становлять низькотехнологічні, сировинні та 
експортоорієнтовані виробництва, що підтри-
мують власні конкуренті позиції лише завдяки 
наявності дешевої робочої сили та природних 
ресурсів. Свідченням закріплення експортно-
сировинної низькотехнологічної моделі еко-
номічного розвитку країни є викривлена тех-
нологічна структура її виробничого сектору.

За оцінками експертів [1, с. 2], частка висо-
котехнологічних та середньотехнологічних 
галузей у 2002 р. у структурі реалізованої 
продукції переробної промисловості стано-
вила 22,2% та 43,1%, а у 2017 р. відбулося 
її скорочення до 17% та 41,7% відповідно. 
Таким чином, подальше забезпечення соці-
ально-економічного розвитку вимагає негай-
ної переорієнтації економіки на інноваційний 
прорив, а також пошуку якісно нових джерел 
економічного зростання та підвищення конку-
рентоспроможності країни. 

Одним із таких джерел може слугувати 
просторова інтеграція бізнесу, особливо в 
індустріальній сфері. У сучасних умовах саме 
на формах стратегічного співробітництва, 
партнерства та інтеграції (на противагу полі-
тики підтримки окремих секторів чи ринків) 
ставляться акценти європейської індустріаль-
ної політики.

У контексті стимулювання розвитку іннова-
ційного та просторово інтегрованого бізнесу 
в українських реаліях доцільно перейняти 
організаційно-економічний інструментарій 
досвіду розбудови інноваційно орієнтованої 
економічної політики розвинених країн світу 
[2, с. 5]. Зокрема, серед стимулюючих інсти-
туційних інструментів індустріальної полі-
тики та сфер їх застосування доцільно роз-
глядати такі, як: 

– державна фінансова підтримка дослі-
джень та розробок, що реалізується залежно 
від фокус-груп підприємництва у формі 
надання прямої підтримки – державних цільо-
вих грантів на дослідження на розробки у 
стратегічно важливих економічних проектах 
та у формі непрямої підтримки за посередни-
цтвом надання податкових пільг та кредитів 
на виконання відповідних робіт, в також від-
шкодування підприємствам витрат на оплату 
праці персоналу, зайнятого у сфері розробок і 
досліджень;

– здійснення інноваційно орієнтованих 
державних закупівель, що на основі інститу-
ційно розвиненого законодавчого супроводу 
забезпечує первинний попит на інноваційно 
містку продукцію, а також формує позитив-
ний імідж для формування вторинного попиту 
та безпечного інвестування з боку приватних 
інвесторів;

– інтервенції на ринки капіталів, і, зокрема, 
підтримка ризикових інвестицій, що є осо-
бливо доречним для стимулювання розвитку 
цілком молодих, однак проривних підприєм-
ницьких ініціатив; 

– стимулювання співпраці бізнесу, влади 
й установ наукової сфери у форматі різнома-
нітних форм державно-приватного партнер-
ства, що на основі виваженої системи моні-
торингу доцільності та якості такої інтеграції 
створює вагомі конкурентні переваги для роз-
витку інноваційного підприємництва; 

– кластерна співпраця та розвиток бізнес-
мереж, що забезпечує основу для діалогу та 
співпраці між фірмами, громадськістю, неуря-
довими організаціями та секторами економіки 
(особливо на місцевому та регіональному 
рівні). Увага кластерної політики при цьому 
фокусується на підтримці вже наявних чи 
виникаючих кластерів, на противагу їх ство-
рення від початку, а також на стимулюванні 
процесів розвитку інфраструктури;

– нові національні індустріальні страте-
гії, що ставлять акценти не на інструментах 
секторальної підтримки, а на розвитку нових 
технологій, компетенцій та розбудові нової 
моделі широкого стратегічного партнерства 
між державою та бізнесом. У новій індустрі-
альній політиці суттєво змінюється функці-
ональна роль та управлінський статус дер-
жави, що з формату «розпорядника» ресурсів 
переміщається у суб’єктну площину глобаль-
ного координатора та фасилітатора економіч-
ного прогресу.

На нашу думку, нового стимулу розвитку 
цієї просторової форми інтеграції бізнесу 
має надати політика державної та регіональ-
ної влади щодо повноцінного підключення 
потенціалу індустріальних форм просторової 
інтеграції бізнесу до процесів нової індустрі-
алізації, що передбачає досягнення високих 
щаблів конкурентоздатності економіки на 
основі інноваційного розвитку проривних сек-
торів та переформатування старих секторів 
економіки на рейках четвертої промислової 
революції та принципах Індустрії 4.0. 

Про неминучість підключення індустріаль-
них секторів національних економік до проце-
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сів інтелектуалізації свідчить експоненціальна 
динаміка зростання цифрового потенціалу 
людства, що виражається у такому.

По-перше, ключовим чинником сучас-
ної динаміки розвитку суспільно-економіч-
них систем є поширення мережі Інтернет. 
За доволі короткий час свого розвитку всес-
вітня павутина стала чи не найвпливовішою 
платформою суспільного прогресу, адже не 
лише змінила бачення того, як розвивається 
світова економіка, локальний бізнес, але й 
переформатувала якісний зміст та форму 
суспільної комунікації. Як універсальне дже-
рело інформації для індивідуальних та колек-
тивних користувачів, Інтернет надав світу 
та економіці глобального виміру. Так, лише 
за перше десятиліття XXI століття кількість 
користувачів Інтернету зросла з 350 мільйо-
нів до понад 2 мільярдів [3]. Якщо у грудні 
1995 року кількість користувачів мережі Інтер-
нет становила 16 млн., або 0,4% світового 
населення, то станом на грудень 2017 р. – 
вже понад 4 млрд. (54,4% населення світу) 
були залученими до мережі Інтернет [3;4]. 
У сучасних умовах зростання рівня підключе-
ності до всесвітньої павутини розглядається 
не як розкіш для багатих та високорозвине-
них країн, а як один із найпотужніших в історії 
людства інструментів подолання бідності та 
прогалин у сфері охорони здоров'я, освіти, 
захисту прав та свобод тощо.

По-друге, зростання масштабів діджиталі-
зації слід також пов’язувати із щорічним зрос-
танням швидкості обробки даних, а також із 
здешевленням способів та інструментів їх збе-
рігання. Зокрема, згідно із законом Мура, чіпи 
процесорів комп’ютерів стають удвічі швид-
шими кожні вісімнадцять місяців, отже, до 
2025 року комп’ютер працюватиме в 64 рази 
швидше, ніж він працював у 2013-му, а кіль-
кість даних, що проходять оптоволоконними 
кабелями, за іншим законом, подвоюється 
кожні 9 місяців [5, c. 11]. Таке зростання зна-
чно пришвидшує процеси фактичного «роз-
мивання» меж між віртуальним і реальним 
світом.

По третє, у ХХІ ст. суспільний розвиток 
перейшов у сферу промислового Інтернету, 
який об'єднує інтелектуальні машини, пере-
дові аналітичні засоби та центри контролю, 
управління, обробки інформації та твор-
чість людей. Сучасний Інтернет речей (з 
англ. «Internet of Things» – IoT) є глобальною 
мережею з’єднаних через систему Інтернет 
фізичних пристроїв – «речей», оснащених 
сенсорами, датчиками і пристроями передачі 

інформації. У сучасних умовах мережевого 
розвитку кількість пристроїв, підключених до 
Всесвітньої Павутини, перевищує кількість 
реальних користувачів. За даними аналітич-
ного звіту Ericsson Mobility Report [6], кількість 
підключених пристроїв у світі сьогодні стано-
вить понад 16 млрд. із перспективою подво-
єння до 2023 року, причому левову частку 
(приблизно 20 млрд.) кількості підключених 
пристроїв становитимуть пристрої світу IoT (у 
тому числі підключені автомобілі, лічильники, 
машини, датчики, торговельні термінали, спо-
живча електроніка, інтегровані виробничі сис-
теми та автоматизовані відокремлені вироб-
ничі модулі тощо). Пропорційно до зростання 
обсягів підключення пристроїв до системи 
ІоТ зростатиме внесок Інтернету речей у сві-
тову економіку. За оцінками Світового банку 
[7], внесок промислового Інтернету у світову 
економіку до 2030 року становитиме понад 
14 трлн дол. США.

В Україні, на жаль, відсутня офіційна ста-
тистика щодо розвитку ІоТ, однак окремі 
тренди можна простежити відповідно до про-
ведених соціологічних опитувань. Так, за 
одним із них [8] (за результатом опитування 
представників малого, середнього бізнесу, 
великих промислових підприємств та науков-
ців), можна констатувати висновки щодо: 

– найцікавіших технологічних сегментів 
IoT – аналіз даних, розроблення платформ 
чи програмного забезпечення, розумні сен-
сори, тоді як інтерес до робототехніки та ади-
тивних технологій, що є одним із важливих 
елементів фабрик майбутнього, є порівняно 
незначним; 

– використання технології переважно в 
промисловості, енергетиці, урбаністичній інф-
раструктурі, у тому числі розумних будинках;

– визначення ключових проблем і пере-
шкод просування ІоТ: інноватори страждають 
від браку інвесторів та недостатньої синергії 
всередині локальних екосистем. Ці перепони 
поглиблюються недостатнім рівнем компе-
тенцій у передових технологіях, таких як 
машинне навчання, штучний інтелект, інфор-
маційна безпека;

– визначення пріоритетних напрямів IoT – 
наукоємні сфери, які потребують менше мате-
ріальних ресурсів, такі як аналіз даних, розро-
блення програмних платформ і прикладного 
програмного забезпечення, окремі розумні 
пристрої;

– з’ясування ключових викликів розвитку 
сфери: брак інвестиційних ресурсів, нестача 
синергії в локальних екосистемах, кібер-без-
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пека, проблеми регулювання, брак кадрів та 
інструментів операційного менеджменту.

Досвід упровадження принципів та тех-
нологій Індустрії 4.0. в Україні нині доволі 
мізерний, однак певні інституційні зрушення 
у напрямі просування технологічних іннова-
цій у реальний сектор економіки відбулися 
у зв’язку зі схваленням Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки. 

Концепція дає чітке розуміння категорій 
«цифровізації», Індустрії 4.0. тощо. Зокрема, 
цифровізація реального сектору економіки 
визначається «головною складовою час-
тиною цифрової економіки та визначаль-
ним чинником зростання економіки загалом, 
зокрема і самої цифрової індустрії як вироб-
ника технологій». Концепцією також визнача-
ється державна політика стимулювання роз-
витку Індустрії 4.0, що передбачає: 

– створення інфраструктури Індустрії 
4.0 – індустріальних парків, галузевих центрів 
технологій тощо;

– доступ до капіталу для створення нових 
інноваційних виробництв; 

– розвиток цифрових навичок для підго-
товки персоналу, здатного працювати з техно-
логіями Індустрії 4.0[9]. 

На нашу думку, найкращі перспективи 
досягнення стратегічних цілей розвитку наці-
ональної та регіональних економік на іннова-
ційних засадах має використання концепту 
Індустрії 4.0. у системі просторової організа-
ції бізнесу у форматі індустріальних парків. 
Адже саме у такій формі просторової інте-
грації бізнесу виникають інфраструктурні та 
фінансові можливості швидкої комерціаліза-
ції інновацій, а виробничі екосистеми мають 
реальні механізми запровадження новітніх 
цифрових технологій у конкретні індустрі-
альні процеси. 

З огляду на вищесказане, уряди країн світу, 
особливо ті, левову частку господарського 
комплексу яких займає виробнича сфера, не 
можуть ігнорувати ці цифрові та інноваційні 
трансформації, а повинні докласти всіх зусиль 
до розуміння того, як працюють нові бізнес-
моделі та яким чином слід модифікувати опе-
раційні системи управління виробничими про-
цесами задля отримання найбільшої вигоди 
для всіх стейкхолдерів. Слід зазначити, що 
уряди США та Німеччина є лідерами у проце-
сах адаптації власних індустріальних секторів 
до цифрових трансформацій та сформували 
на цьому етапі платформи співпраці зацікав-
лених сторін цих процесів. 

Таким чином, на шляху переходу та адап-
тації промислових секторів до нового цифро-
вого та інтелектуального формату діяльності 
пріоритетами управлінського механізму є ство-
рення інституційних платформ співпраці інно-
ваторів, освіти, публічного сектору та бізнесу. 

Механізми співробітництва та координа-
ції зусиль ключових стейкхолдерів є одним 
із провідних механізмів організації діяльності 
підприємств, галузей та цілих національних 
економік. Через інтеграційні утворення стає 
можливим не лише впливати на поточний 
розвиток галузі, але і значною мірою проекту-
вати її розвиток.

Слід наголосити, що в Україні за останні 
роки було реалізовано гизку ініціатив щодо 
створення платформ співпраці та просування 
трендів індустрії 4.0. в індустріальному сек-
торі. Найкращим прикладом інституційної 
координації є асоціації ІТ-індустрії, завдяки 
яким стає можливим просування інноваційних 
механізмів як на законодавчому, так і на опе-
раційному рівнях. 

Зокрема, з 2011 року в Україні функціонує 
Асоціація підприємств промислової авто-
матизації України, що представляє інтереси 
українського спільноти підприємств промис-
лової автоматизації. Діяльність асоціації ске-
рована на генерування ідей розвитку галузі, 
налагодження діалогу між різними групами 
зацікавлених сторін (державними органами, 
кінцевими замовниками, постачальниками, 
системними інтеграторами, провайдерами 
додаткових послуг тощо.

З метою використання потенціалу Індустрії 
4.0 як інструменту просування та стимулю-
вання розвитку процесів просторової інтегра-
ції бізнесу необхідно здійснити інституційні 
кроки у напрямі: 

1) актуалізації системи нормативно-пра-
вового забезпечення функціонування інду-
стріальних парків у контексті необхідності 
першочергового врахування технологічної та 
цифрової модернізації промисловості та ство-
рення високотехнологічних виробництв на їх 
базі, а також введення фінансових інструмен-
тів підтримки суб’єктів підприємництва, що 
здійснюють таку діяльність;

2) розроблення та промоція системи 
співпраці учасників індустріальних парків та 
суб’єктів національної пропозиції цифрового 
та високотехнологічного продукту (вітчизня-
них ІТ-компаній) з метою інтерналізації транс-
феру наявних та розроблення нових техно-
логічних рішень для індустріального сектору 
економіки;
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3) оновлення та синхронізації наявних 
національних та регіональних програм під-
тримки та розвитку підприємництва на пред-
мет розвитку цифрового підприємництва та 
пришвидшеної інтеграції цифрових техно-
логій (промислового Інтернету речей, хмар-
них технологій та «великих даних») у вироб-
ничо-операційні, маркетингово-логістичні, 
аналітичні та моніторингові процеси суб’єктів 
реального сектору економіки; 

4) ініціювання створення на національ-
ному на регіональних рівнях інституційних 
платформ співпраці представників інновацій-
ного класу, науково-освітніх і дослідно-кон-
структорських інституцій, індустрій та органів 
національної та регіональної влади для про-
вадження технологічно-цифрового прориву;

5) адаптації національної та регіональ-
них системи підготовки професійних кадрів 
операційної та управлінської ланки для 
роботи в умовах новітніх технологічних про-
цесів тощо.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, використання наведених інституцій-
них інструментів стимулювання просторової 
інтеграції бізнесу в межах визначених орга-

нізаційно-економічних пріоритетів та якісного 
міжрегіонального та муніципального діалогу 
дасть змогу найповніше використати потен-
ціал форм просторової інтеграції бізнесу як 
драйверів процесів децентралізації та зба-
лансованого розвитку територіальних громад 
на основі раціонального використання міс-
цевих економічних ресурсів та конкурентних 
переваг просторової інтеграції. Формування 
інституційної моделі та стратегії розвитку 
інноваційних індустріальних форм просто-
рової організації бізнесу в Україні необхідно 
здійснювати з урахуванням сучасних викликів 
та можливостей, що несуть сучасні рамкові 
технологічні тренди. З огляду на експоненці-
альне зростання інновацій у світі для забезпе-
чення процесу входження України на світовий 
високотехнологічний ринок необхідно також 
розробити національну візію технологічного 
прориву (на відміну наздоганяючої стратегії 
зміни технологічних укладів української еко-
номіки), а також ініціювати створення на наці-
ональному на регіональних рівнях відповід-
них платформ співпраці інноваторів, освіти, 
науки та індустрій для провадження такого 
прориву.
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