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Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети 

У третьому випуску міжнародного громадсько-політичного тижневика 

«Дзеркало тижня» (25 січня – 1 лютого 2019 р.) вийшла друком стаття 

провідного наукового співробітника відділу досліджень людського розвитку 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 

України кандидата економічних наук І. Новак і старшого наукового 

співробітника відділу економічних проблем соціальної політики, завідувача 

відділу інформатизації наукової діяльності Інституту економіки 

промисловості НАН України кандидата економічних наук Р. Покотиленка 

«Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети»  

(Національна академія наук України). 

Як зазначається на початку публікації, сформульована в середині 

минулого століття теорія трьох секторів доводить, що підвищення 

продуктивності праці зумовлює поступовий перерозподіл виробництва і 

зайнятості від першого, аграрного, та другого, промислового, секторів 

економіки на користь третього – сфери послуг.  

З останнього у сучасному світі вже виокремлюють четвертий сектор – 

інформаційні технології, дослідження, торгівлю, страхування, операції з 

нерухомістю, фінансові послуги, та п’ятий – охорону здоров’я, освіту, 

відпочинок, державне управління. Але проста зміна пропорцій у виробництві 

ВВП і зайнятості на користь сфери послуг на тлі зменшення аграрного й 

індустріального секторів, що не супроводжується зростанням продуктивності 

та якісними змінами зайнятості, як це сьогодні відбувається в Україні, є 

ознакою негативного процесу деіндустріалізації. І навпаки, збільшення сфери 

послуг за умов сталого зростання продуктивності високорозвиненої 

промисловості й доходів населення – позитив для економіки. 

Фахівці звертають увагу на те, що стратегія промислової політики 

Євросоюзу визнає промисловість наріжним каменем економічного 

процвітання, оскільки вона забезпечує зайнятість у суміжних сферах, 

передусім у транспорті та торгівлі. Організація Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) наголошує, що країни із сучасною 

промисловістю демонструють меншу вразливість до глобальних потрясінь і 

здатні успішніше долати випробування. Вони зберігатимуть значні 

можливості для промислового зростання й технологічного прогресу протягом 

наступних десятиліть.  

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС поставило на порядок денний 

питання забезпечення відповідності України критеріям європейського 

соціального й економічного простору. З огляду на це Планом пріоритетних 

дій Уряду було передбачено розроблення і подання Кабінету Міністрів 

України в травні минулого року проекту Стратегії розвитку промислового 

комплексу, що мала визначати середньострокові цілі та завдання із 

забезпечення сталого розвитку промисловості країни. На офіційному веб-

сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17 квітня 2018 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4605


р. було оприлюднено проект розпорядження Кабміну «Про схвалення 

Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 

року». Втім, станом на кінець 2018 року цей документ так і не було 

затверджено Урядом. 

Детально про основні пріоритети промислового розвитку України та 

перспективипереходу на принципи та засади концепції Індустрії 4.0 читайте 

у повній версії статті вчених-економістів Академії за 

посиланням: https://bit.ly/2J9SlPA. 
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