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ПОЛІТИКА КИТАЮ ЩОДО РОЗВИТКУ SMART-ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Початок XXI століття по- 

значений активним переходом багатьох країн до нової 
якості промислового виробництва на основі новітніх 
технологій так званої 4-ї промислової революції,  
масштабних трансформацій організаційно-комуніка-
ційних, логістичних, управлінських процесів. Ці сис-
темні перетворення мають забезпечити становлення 
smart-промисловості — виробничої діяльності зі знач-
но кращими (порівняно з наявними) організаційно-
технологічними характеристиками задля досягнення 
найвищих показників конкурентоспроможності у сві-
товій економіці. 

Проблема переходу до smart-промисловості вна-
слідок її системної важливості для стратегічного соці-
ально-економічного розвитку як окремих країн, так і 
світового господарства у цілому, усе більше привертає 
увагу урядів, бізнесу, дослідників. Так, уже нині серед 
фахових аналітичних публікацій можна зустріти чи-
мало оптимістичних оцінок економічної ефективності 
smart-технологій. Зазначається, зокрема, що застосу-
вання методів smart-промисловості створює значні ви-
годи в продуктивності на рівні підприємств і організа-
цій, а також на рівні промисловості й ланцюжка пос-
тачання. І разом ці вигоди поєднуються для забезпе-
чення вигод на національному рівні в масштабах еко-
номіки. Дані промислових підприємств, які здійснили 
значні інвестиції в технології та методи smart-промис-
ловості, підтверджують одержання значних вигод [1, 
11]. За оцінками асоціації лідерів smart-промисловості 
[2], кероване попитом ефективне використання ресур- 

сів і запасів на підприємствах високого рівня оптимі-
зації, які застосовують технології smart-промисловості, 
призведе до: 

- 10%-го підвищення операційної ефективності в 
цілому; 

- 25%-го підвищення енергетичної ефективності; 
- 25%-го зменшення нещасних випадків; 
- 40%-го зменшення тривалості операційного ци-

клу; 
- 40%-го зменшення використання води; 
- 80%-го скорочення витрат при застосуванні мо-

делювання та імітаційного моделювання. 
Екологічно стійкі виробничі процеси забезпечать 

25%-е зменшення споживчої упаковки та десяти- 
кратну економію часу на шляху продукції до ринку. 

Розуміючи важливість smart-виробництв для сво-
го індустріального майбутнього, ряд країн вже розро-
били політики і програми для підтримки досліджень, 
розвитку та застосування технологій smart-промисло-
вості. 

В авангарді цих процесів, поряд з промислово  
розвиненими країнами, нині усе активніше спостері-
гаються країни, що динамічно розвиваються. Зокрема, 
прикладом цього є Китай: у травні 2015 р. уряд опуб-
лікував стратегічний документ «Made in Chinа 2025» 
(«Зроблено у Китаї 2015»), в якому намічено пріори-
тети модернізації  китайської промисловості на базі 
сучасних технологій. 

Україну поки що не можна розглядати як актив-
ного учасника цього глобального процесу, що пов’я-
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зано з інтегрованим впливом несприятливих внутріш-
ніх та зовнішніх причин. Україна знаходиться на по-
чатковому етапі формування власної стратегії розвитку 
smart-промисловості. Саме на цьому етапі доцільно 
накопичувати світовий досвід, аналізуючи та узагаль-
нюючи практику урядів та бізнесу інших країн щодо 
реалізації нової промислової стратегії розвитку.    

Метою статті є науково-аналітичне узагальнення 
досвіду Китаю щодо політики й практики розвитку 
smart-промисловості в інтересах його ефективної  
адаптації до українських реалій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір 
Китаю для такого аналізу зумовлений такими основ-
ними чинниками. По-перше, китайська економіка до-
вела здатність до високо динамічного розвитку у жор-
стких умовах глобальної конкуренції й уже суттєво 
змінила  світову економічну структуру виробництва й 
споживання.  

По-друге, порівняно з промислово розвиненими 
країнами, у глобальному русі до smart-промисловості 
його стартові позиції є слабкими. Так, за наявності до-
сить високих темпів промислового зростання, підпри-
ємства Китаю (як, до речі,  й України) лише почина-
ють використовувати технології 3-ої промислової ре-
волюції, широко розповсюджені у промислово розви-
нених країнах. Тому китайська економіка гостро по- 
требує інноваційно орієнтованої моделі зростання, що 
є визначальним і для України. 

По-третє, уряд Китаю розглядає ситуацію й су-
часні тенденції у світовій економіці як нагоду наздог-
нати технологічно і економічно розвинені країни.  
Безумовно, цьому сприятимуть наявні масштаби про-
мислового виробництва Китаю (переробна промисло-
вість Китаю є найбільшою у світі - 24% світової дода-
ної вартості у цій галузі1) та значні фінансові ресурси 
для оновлення виробничих потужностей. 

Нині Китай є одним з провідних «гравців» на ба-
гатьох глобальних ринках, що є приводом для особли-
вої уваги країн-конкурентів. На урядовому та бізнесо-
вому рівнях розвинених країн активно аналізуються 
тенденції розвитку та промислова політика Китаю для 
визначення стратегічного впливу китайської еконо-
міки. Так, активний рух Китаю у напрямі створення 
передової промислової продукції, підкріплений по- 
тужним державним фінансуванням, викликає значне 
занепокоєння у країнах Європи та США. Зокрема у 
звіті [3] регулятивні питання державних поставок,  
субсидій, інформації, ліцензування та національної 
безпеки розглядаються як такі, що можуть перешкод-
жати розвитку торговельних  та інвестиційних відно-
син з Китаєм. У роботі [4] наголошується на необхід-
ності захисту інтересів європейського бізнесу та ро- 
бітників в умовах реалізації програми індустріального 
оновлення Китаю. Зазначається, що європейський  
бізнес вже відчуває державний тиск з боку Китаю з 
метою отримання передових технологій в обмін на ко-
роткостроковий доступ до ринку країни. А внаслідок 
реалізації китайської стратегії  ЄС може втратити бли-
зько €170 млрд.  

Водночас розглядаються ключові можливості для 
партнерства економік провідних країн з Китаєм.  
Зокрема, аспекти співробітництва з компаніями 

                                                
1 Джерело: Розраховано для 2014 р. за даними National 

Accounts Main Aggregates Database. URL: http://unstats.un. 
org/unsd/snaama/selbasicFast.asp)/ 

Об’єднаного Королівства з метою розвитку smart-про-
мисловості проаналізовано у [5]. У роботі [6] аналізу-
ються вже досягнуті результати та перспективи такого 
співробітництва з Німеччиною. Особливості китайсь-
кої стратегії та її  можливі наслідки всебічно висвіт-
лено в аналітичному дослідженні [7].   

Зміст комплексної й амбітної промислової полі-
тики Китаю, націленої на масштабні перетворення у 
промисловому виробництві, представлено в урядовому  
десятилітньому плані «Made in Chinа 2025». У ньому 
визначено стратегію для країни, щоб стати світовим 
виробником («world manufacturing power») та високо- 
технологічною супердержавою («high-tech superpower»), 
насамперед через посилення потужностей «інтелекту-
альної» промисловості. 

Планом визначено дев’ять пріоритетних завдань: 
поліпшення промислових інновацій, інтеграція ін- 
формаційних технологій та виробництва, зміцнення 
індустріальної бази, підтримка китайських брендів, 
впровадження зеленого виробництва, просування про-
ривних досягнень у десяти ключових секторах, про-
гресивна реструктуризація виробничого сектора, про-
сування сервісно орієнтованого виробництва та індус-
трії промислових послуг, інтернаціоналізація вироб-
ництва. 

Пріоритетними визначено десять секторів (ви- 
робництв): нова інформаційна технологія, числові  
контрольні інструменти та робототехніка, космічна та 
авіаційна продукція, морське обладнання та високо- 
технологічні судна, передове залізничне транспортне 
обладнання, енергозберігаючі та транспортні засоби з 
використанням нових видів енергії, енергетичне об- 
ладнання, сільськогосподарські машини, нові матері-
али, біологічна медицина та високотехнологічні ме- 
дичні апарати. 

Згідно Плану 2025, частка китайських постачаль-
ників базових компонентів та базових матеріалів висо-
котехнологічних виробництв на внутрішньому ринку 
має зрости на 70%.   

Характерною рисою Плану «Зроблено у Китаї 
2025» є намір китайського керівництва підтримувати 
провідну роль  в управлінні економікою та трансфор-
маціями (так званий « the top-down approach»). Саме 
керівництвом країни визначаються політичні пріори-
тети та стратегічне бачення smart-модернізації про- 
мисловості. Відповідно для успішної реалізації плану 
намічено повернути державну політику в напрямку 
поглиблення інституційних реформ, зокрема на основі 
утворення спеціальних урядових структур, та поси-
лення фінансової підтримки.  

Те, що рушійною силою становлення smart-про-
мисловості в Китаї є ініціатива держави, а не підпри-
ємств (альтернативний підхід «знизу-вгору»), має такі 
причини. Більшість підприємств Китаю не схильні ри-
зикувати і неохоче інвестують у високотехнологічне 
обладнання та продукцію. Менеджери підприємств 
швидше віддадуть перевагу низьким витратам і досить 
добрим рішенням з низькими попередніми інвестиці-
ями. За винятком кількох лідерів, ініціативність під- 
приємств є слабкою порівняно з іншими країнами. 
Згідно з опитуванням, 21% підприємств Китаю ствер-
джують, що вони тестують або застосовують прикладні 
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програми Промисловості 4.0 (відповідно у Німеччині 
це значення становить 40% підприємств) [8, p. 6].  

Більшість підприємств Китаю не відчувають не-
обхідності здійснювати протяжну в часі й витратну мо-
дернізацію для створення сучасних виробничих по- 
тужностей. По-перше, багато підприємств не відчува-
ють тиску вільної ринкової конкуренції в економіці, 
яка характеризується сильним державним втручанням. 
У них немає стимулів для посилення ринкової влади 
за допомогою збільшення продуктивності та покра-
щення технологій виробництва. Замість цього багато 
підприємств можуть покладатися на політичний за-
хист у досягненні ринкового панування.  

По-друге, вартість робочої сили у промисловості 
й мінімальні зарплати в Китаї зростають, але вони все 
ще на середньому рівні і лише трохи вище, ніж у су- 
сідніх південно-східних країнах Азії. Найняти велику 
кількість робочої сили все ще є більш дешевою аль- 
тернативою порівняно зі значними інвестиціями в 
нове обладнання. 

Зважаючи на викладене та усвідомлюючи виріша-
льну роль промислової модернізації для майбутнього 

економічного прогресу країни та економічного про-
цвітання, уряд Китаю заснував кілька ключових ініці-
атив і зробив значні інвестиції для забезпечення засто-
сування промисловими галузями країни технологій і 
процесів smart-промисловості так швидко, наскільки 
можливо. Для забезпечення фінансування цих ініціа-
тив у червні 2016 р. Комісія національного розвитку і 
реформ Китаю, Міністерство фінансів, Міністерство 
промисловості та інформаційних технологій заснували 
фонд у розмірі 3,05 мільярди доларів (20 мільярдів  
юанів), які будуть інвестуватися в сектор передової 
промисловості, підтримку модернізації традиційної 
промисловості і підтримку промисловості високого  
технічного рівня [9]. Фонд був створений Державним 
казначейством Китаю, Державною корпорацією роз-
витку та інвестицій і Промислово-комерційним бан-
ком Китаю.  

За оцінками фахівців, державна політика у межах 
програми «Made in Chinа 2025» матиме різний вплив 
на різні підприємства: підприємства-лідери (frontrun-
ners), підприємства, які подають надії (hopefuls), і під-
приємства, які запізнюються (latecomers) в застосу-
ванні smart-промисловості (табл. 1). 

 
 

Таблиця 1 
Характерні риси трьох груп підприємств щодо застосування smart-промисловості 

 
Підприємства-лідери 

Підприємства,
які подають надії 

Підприємства, які запіз-
нюються 

Поточний рівень Високо автоматизоване і 
дискретне (Промисловість 
3.0) 

Прогресуючі в напрямку висо-
кого рівня автоматизації та 
дискретизації (від Промисло-
вості 2.0 Промисловості 3.0) 

Ручна праця і базова ав-
томатизація (Промисло-
вість 1.0 і 2.0) 

Значення бізнес-інте-
ресів для прогресу 

Високе Низьке, потенційно зростаюче Низьке 

Значення політики для 
прогресу 

Середнє Високе Низьке 

Перспектива на насту-
пні десять років 

Величезні вигоди від вико-
ристання передової техно-
логії (Промисловість 4.0) 

Потенційно: об'єднання авто-
матизації та оцифровування 
(digitization) (Промисловість 
3.0) та апробація передової те-
хнології (Промисловість 4.0) 

Залишаються переважно 
на рівні ручної праці та 
базової автоматизації 

Джерело: [7]. 
 

Лідерами є невелика група найбільш передових 
підприємств у застосуванні методів smart-промислово-
сті. Ключовим фактором успіху підприємств-лідерів є 
ініціатива їхнього керівництва. Воно переконане, що 
успіх на зарубіжних ринках в якості постачальників 
можливий тільки в тому випадку, якщо підприємства 
можуть досягти високого рівня продуктивності, якості 
та задоволення вимог замовника, і якщо вони здатні 
створювати образ сучасного підприємства. Підприєм-
ства-лідери здійснюють модернізацію в напрямку пе-
редової промисловості для збільшення прибутковості, 
випереджаючи заохочувальні урядові програми. Багато 
лідерів глибоко інтегровані у світовий ринок і схильні 
до відкритої конкуренції. Це створює потужні стимули 
для збільшення продуктивності шляхом застосування 
методів та технологій smart-промисловості. Уряд кра-
їни розглядає ці підприємства як успішні зразки і за-
безпечує фінансову підтримку. Лідери можуть досягти 
успіху без політичної підтримки, але державні про- 
грами є важливим прискорювачем їх прогресу. Утім 
smart-технології є необхідною, але недостатньою умо-
вою для досягнення ними значної глобальної присут- 
ності. Важливими також є продуктові інновації і бре-
ндинг, які розглядаються у Плані 2025 як пріоритетні. 

Підприємства, які подають надії (претенденти), 
відіграють вирішальну роль для міжнародної конку-
рентоспроможності Китаю. Ця група є досить великою 
та різнорідною, яка містить великі державні та при- 
ватні підприємства, а також багато дрібних і середніх 
за розміром підприємств. 

На сьогоднішній день підприємства-претенденти 
ще досить далекі від досягнення передового рівня ви-
робництва. Здебільшого вони перебувають у процесі 
модернізації від базової автоматизації і електрифікації 
(Промисловість 2.0) до числового програмного управ-
ління і виробництва на основі програмного забезпе-
чення (Промисловість 3.0). Чим ефективнішою буде 
державна програма підтримки, тим більша частина 
підприємств цієї групи буде ефективно застосовувати 
Промисловість 4.0 в середньостроковому періоді. Їхній 
бізнес-інтерес у даний час занадто слабкий для вели-
ких інвестицій у передові технології на основі автома-
тизації та дискретизації без політичної підтримки. 

Тому для них державна політика є головною ру-
шійною силою модернізаційної діяльності в напрямку 
smart-виробництва. А ефективність промислової полі-
тики є найбільш значимою саме для цієї групи. Для 
цих компаній настав вирішальний момент: успішна 
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реалізація державної політики може перетворити їх у 
лідерів smart-промисловості в середньостроковому пе-
ріоді. Але погана реалізація політики може погіршити 
їхнє становище і, в кінцевому рахунку, перешкоджати 
ефективному використанню ними smart-технологій. 
Важливою ініціативою Плану 2025, яка може забезпе-
чити значну підтримку для апробації передової техно-
логії та підвищення ефективності на цих підприєм- 
ствах, є національні пілотні проекти.  

Підприємства, які запізнюються, мають слабкі 
стимули для модернізації промислової продукції. Ви-
користання дешевої праці і масове виробництво про-
дукції з низькими витратами все ще працює як успі-
шна модель бізнесу. Однак, навіть якщо зросте по- 
треба в автоматизації та дискретизації виробництва, 
існує кілька бар'єрів для модернізації.  

Старе покоління керівників, які працюють з  
1980 р., приділяють мало уваги якості обладнання і не 
переконані в перевагах модернізації. Обмежені гро-
шові ресурси і низька рентабельність змушують під- 
приємства, що спізнилися, опиратися витрачанню  
коштів на обладнання, що не гарантує прибуток на ін-
вестований капітал у межах одного-двох років. Замість 
інвестування у власні потужності багато підприємців 
вважають за краще інвестувати у ринок нерухомості, 
який розширюється, оскільки це обіцяє більш високі 
прибутки.  

У найближчі роки вплив цих компаній на внут- 
рішньому та міжнародному ринках ймовірно буде зме-
ншуватися. Вони не можуть конкурувати з підприєм-
ствами промислово розвинених країн. Оскільки заро-
бітна плата значно зростає в Китаї, підприємства цієї 
групи також стануть слабшими порівняно з підприєм-
ствами країн, що розвиваються. Багато з них виживуть 
за рахунок стратегії низької вартості та низької якості 
продукції, попит на яку ще досить високий в Китаї. 
Інші промислові галузі, автоматизація яких не по- 
трібна або обмежена, також існуватимуть — рішення 
не здійснювати модернізацію до рівня smart-виробни-
цтва не матиме жодних негативних наслідків для цих 
компаній.  

Таким чином, промисловість Китаю буде розви-
ватися з різною швидкістю: з одного боку, є підпри-
ємства, які відстали у процесі промислової модерніза-
ції, а з іншого — невелика, але зростаюча кількість лі-
дерів і успішних підприємств з числа тих, що подають 
надії. Ця друга група промислових підприємств буде 
спроможна посісти лідируючі позиції, конкурувати на 
міжнародних ринках високотехнологічної продукції та 
змінити структуру цих ринків. 

Серед сильних сторін промислової політики Ки-
таю фахівці зазначають:  

− мобілізаційну потужність, тобто виняткову 
здатність урядової політики привертати широку увагу 
по всій країні протягом короткого періоду часу; 

− довгострокове планування, яке дозволяє уряду 
сьогодні встановлювати необхідні вимірники і роз- 
робляти дорожню карту промислової модернізації 
крок за кроком. Це передбачає у часи уповільнення 
економічного зростання менше уваги приділяти ко- 
роткостроковим впливам і концентруватися на довго-
строкових цілях; 

− потужне державне фінансування: залучення 
великого обсягу державних фондів і субсидій та мож-
ливості направляти їх у пріоритетні галузі;  

− впровадження нових бізнес-моделей і техно-
логій шляхом експериментування: перевірка нових 
підходів через експериментальні проекти, які пізніше 
служать моделями для загальнонаціонального розгор-
тання нових технологій; 

− прагнення місцевих адміністрацій підтримати 
розвиток smart-промисловості. 

Водночас недоліками промислової політики Ки-
таю вважаються: 

− невідповідність політичних пріоритетів та 
промислових потреб. Надзвичайна мобілізаційна по-
тужність веде до надамбіційного всеохоплюючого під-
ходу, який не враховує специфічні потреби підпри-
ємств. Багато підприємств недостатньо автоматизовані 
та не готові використовувати передові технології. Зо-
середження на найбільш передових технологіях та іг-
норування необхідності оновлення базової автомати-
зації й технології оцифровування може призвести до 
розчарування і навіть руйнівних результатів;  

− фіксація на кількісних цілях. Промислова по-
літика не повинна недооцінювати роль організації ви-
робництва й послідовного поліпшення його процесів 
як напрямів реалізації smart-промисловості. Помил-
кою є розглядати промислову модернізацію як чисто 
технічну задачу встановлення нового обладнання. 
Ключовим у промисловій модернізації є оптимізація 
виробничих процесів за допомогою послідовного по-
ліпшення економічного управління та експертних 
консультацій;  

− неефективний розподіл фінансування. Загроза 
пов'язана з тим, що часто отримують фінансування не 
найбільш перспективні та ефективні підприємства, а 
ті, у кого гарні зв'язки в політичній системі;  

− неефективність на рівні місцевих органів уп-
равління. Надмірний ентузіазм з приводу smart-про-
мисловості також створює серйозні проблеми: зусилля 
місцевого уряду часто нескоординовані й надмірні; є 
ризик дублювання проектів; витрачання коштів і пе-
ревиробництва. Попит на певний тип технології часто 
веде до прийняття виробниками низьковитратних рі-
шень. Висока ймовірність ризиків пов'язана із зайвою 
дотаційністю і перевиробництвом smart-продукції, що 
спричиняє значне зниження цін і скорочення при- 
бутку.  

На додаток, такі фактори, як тиск економіки Ки-
таю в цілому, яка погіршується, прихований вплив ав-
томатизації на ринок праці і дефіцит кваліфікованих 
кадрів значно знижують здатність і бажання більшості 
підприємств Китаю інвестувати у витратну модерніза-
цію виробничого обладнання. Тому поки що полі- 
тична стратегія найімовірніше не досягає мети широ-
комасштабної промислової модернізації, але вона до-
сягне явного успіху щодо поліпшення найважливіших 
складових промисловості Китаю, створення невели-
ких, але впливових груп глобальних лідерів у smart-
промисловості. Крім того, запускаючи процес модер-
нізації, державна політика має сформувати стратегічне  
розуміння підприємствами актуальності інвестицій у 
сучасні потужності та продукцію.   

Висновки. Ознайомлення з сучасною державною 
політикою Китаю щодо розвитку промисловості у се- 
редньостроковій перспективі до 2025 року дає підстави 
узагальнити декілька принципових положень. 

По-перше, Китай, посідаючи рейтингові місця на 
багатьох глобальних ринках як одна з найпотужніших 
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індустріальних країн, активно включився у світовий 
процес переходу до smart-промисловості. Основна 
мета — підвищення загального організаційно-техноло-
гічного рівня китайських промислових виробників за-
ради посилення їхньої глобальної конкурентоспромо-
жності, насамперед на ринках високотехнологічної 
продукції, а також зниження зовнішньої технологічної 
залежності.  

По-друге, ініціатива здійснення smart-модерніза-
ції у промисловості цілком належить керівництву Ки-
таю. Державна політика на засадах підходу «зверху-до-
низу» (the top-down approach) дозволяє системно реалі-
зовувати стратегію модернізаційних перетворень у 
промисловості, фокусуючись на загальнонаціональних 
пріоритетах та спираючись на могутню й цілеспрямо-
вану державну фінансову підтримку. Водночас актив-
но підтримується вмотивована власними бізнес-інте-
ресами ініціатива підприємств-лідерів, переважно дер-
жавних корпорацій, щодо реалізації технологічних до-
сягнень Промисловості 4.0 власними силами.  

По-третє, залучення до процесу широкомасштаб-
ної технологічної модернізації підприємств з невисо-
ким рівнем економічної мотивації або з дефіцитом не-
обхідних фінансово-економічних ресурсів здійсню-
ється на основі широкого набору заходів державної 
підтримки з використанням інструментів податкового, 
кредитного, митного регулювання тощо. 

По-четверте, стратегія й тактика державної полі-
тики промислової smart-модернізації адаптовані до 
конкретних характеристик та умов китайської еконо-
міки й промисловості. Насамперед, враховуються роз-
мірна, організаційно-господарська, технологічна стру-
ктура виробництва, конкурентні позиції та потенційні 
можливості різних груп підприємств. Це створює 
умови для досягнення найбільшої ефективності здійс-
нюваної політики. 

По-п’яте, ставлячи доволі амбіційні загальні цілі, 
керівництво державної модернізаційної програми йде 
шляхом їх поетапної реалізації. Так, зокрема, упро-
довж найближчого десятиліття як пріоритетне за-
вдання розглядається створення невеликої, але висо-
коконкурентної групи промислових виробників і пос-
тачальників технологій smart-промисловості, здатних 
значно збільшити економічну конкурентоспромож-
ність країни на внутрішньому та глобальному високо-
технологічних ринках. Це забезпечується шляхом 
включення підприємств-лідерів у пріоритетні пілотні 
національні проекти з освоєння smart-технологій та 
smart-продукції, використання інших методів стиму-
лювання інноваційно-інвестиційних процесів.  

По-шосте, формування smart-промисловості роз-
глядається як процес, до якого мають бути залучені не 
тільки безпосередньо виробники, але й широке коло 
інших зацікавлених суб’єктів, пов’язаних у межах про-
дуктових, вартісних, постачальних ланцюжків. Насам-
перед, наголошується на важливості співробітництва 
підприємств з науково-дослідними інститутами та на-
уковими підрозділами ВНЗ у пріоритетних для дер-
жави сферах,  на побудові інноваційних промислових 
центрів та підтримці розвитку промислових конструк-
торських центрів. Це також підтримується заходами 
державної підтримки та стимулювання.  

Нарешті, по-сьоме, китайська політика розбу-
дови smart-промисловості враховує можливі ризики й 

негативні наслідки (наприклад, вплив на ринок праці 
й зайнятість), закладаючи компенсаторні заходи або 
коригуючи очікувані ефекти. Це також певною мірою 
має позначитися на ефективності здійснюваної полі-
тики в цілому. 

У подальших наукових дослідженнях ці узагаль-
нення мають бути детально розглянуті у контексті  
завдань розробки стратегії розвитку smart-промисло-
вості в Україні, зокрема, доцільності та можливостей 
застосування закладених принципів та інструментів у 
вітчизняних програмах. 
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