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ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  
У НАПРЯМІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕХОДУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0 

Постановка проблеми. Прогресуючі цифрові 
технології докорінно змінили життя людей на пла-
неті. Світ активно обговорює створення цифрових 
заводів, інтелектуальних виробництв, основою яких 
є використання Інтернету, технічна інтеграція кі- 
берфізичних систем, логістика та інші виробничі 
процеси. Науково-технічний прогрес і розвиток тех-
нологій є безперервним процесом відкриття нових 
знань і втілення їх у суспільне виробництво, перехід 
на нові науково-технічні рівні. У свою чергу це по-
роджує нові суспільні потреби, формує вимоги до їх 
задоволення, створює зростаючий попит на високо-
технологічні товари і послуги, змінює підходи до 
організації та управління підприємствами. 

В Україні за останні 30 років суттєво погірши-
лись позиції в економічному розвитку. Із промис-
лово розвиненої вона перетворилася на аграрно- 
індустріальну. Національна промисловість і про- 
мислові технології знаходяться на рівні ІІІ-ІV техно-
логічних укладів, вартість робочої сили низька,  
енергоємність виробництва висока. Ситуація на  
внутрішньому та зовнішньому ринках демонструє 
тенденції згортання пропозицій товарів вітчизня-
ного виробництва, збільшення імпорту і, як наслі-
док, зростання від’ємного сальдо зовнішньої тор- 
гівлі товарами промислової групи, що стало націо-
нальною проблемою економічного розвитку. 

Відсталі технології, недостатня інтелектуаліза-
ція та інноваційний розвиток в умовах нових викли-
ків і принципів розвитку є суттєвими перешкодами 
на шляху сталого розвитку України, її національної 
безпеки, досягнення добробуту. Зважаючи на тен- 
денції, продиктовані швидким розвитком інформа-
ційно-комунікаційних і цифрових технологій, домі-
нантою розвитку вітчизняних підприємств повинні 
стати процеси інтелектуалізації у контексті Індуст-
рії 4.0 та цифровізації, що потребує відповідних ме-
ханізмів стимулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
значені проблеми створюють підґрунтя для пошуку 
шляхів розвитку в Україні сучасної інтелектуальної 
і «смарт» промисловості [1; 2; 3], цифровізації еко-
номіки [4; 5], дослідження впливу Індустрії 4.0, ци-
фровізації на промисловість і економіку [6-11], про-
блем інноваційного розвитку та інтелектуалізації 
промислових підприємств у сучасних умовах [12-
15]. 

Втім поглиблення інтелектуалізації підпри-
ємств у напрямі цифрової трансформації вивчається 
недостатньо, залишаються питання щодо дієвих ме-
ханізмів стимулювання, складових процесу управ-
ління із урахуванням зарубіжного і вітчизняного 
досвіду.  

Метою статті є визначення механізмів та скла-
дових процесу управління поглибленням інтелекту-
алізації підприємств в умовах цифрової трансфор-
мації та Індустрії 4.0, виходячи із зарубіжного та  
вітчизняного досвіду. 

Технологічний прогрес та його вплив на по- 
глиблення інтелектуалізації виробництва 

Розвиток промислових підприємств у напрямі 
Індустрії 4.0 невід’ємно пов’язаний із інтелектуалі-
зацією. Під інтелектуалізацією підприємства у до-
слідженні розуміється процес підвищення ролі, за-
стосування та використання знань, інформації інно-
ваційного характеру у функціонуванні підприємства 
та використання ним у своїй діяльності для досяг-
нення поставлених цілей: передових технологій  
(розроблених і/або придбаних), зокрема автоматиза-
ції і роботизації виробництва, цифровізації проце-
сів, штучного інтелекту, інтернет-технологій; висо-
кокваліфікованого і мотивованого персоналу (влас-
но навченого і/або залученого ззовні), нематеріаль-
них активів (створених і/або придбаних) та ін. Ме-
тою інтелектуалізації підприємства є його перма- 
нентна модернізація у напрямі сучасних технологіч-
них реалій, безперервне навчання персоналу, підви-
щення інтелектуальної складової виробництва, ви-
робленої продукції, наданих послуг (складності, 
інноваційності, використаних ноу-хау) з метою  
збільшення доданої вартості, прибутку та отри-
мання стійких конкурентних переваг на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках (висвітлено у статті ав-
тора: [14]). 

Ключовими складовими процесу інтелектуалі-
зації є інновації та інтелект (знання, інформація), по-
єднання яких у різні історичні періоди впливало на 
трансформацію економічних парадигм, концепцій  
і принципів виробництва. А. Мерзляк виділила сім 
економічних парадигм і пов’язаних із ними концеп-
цій виробництва (починаючи з 1960-х років ХХ ст.), 
що змінювались продовж часу [16]: 

економіка масштабу (аналітична парадигма), 
1960-1973 рр. – виробництво, орієнтоване на про- 
дуктивність; 
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економіка якості, 1970-ті роки – виробництво, 
орієнтоване на якість; 

економіка різноманітності (інформаційно-тех-
нологічна парадигма), 1970-1980 рр. – гнучке 
(flexebile) виробництво; 

економіка швидкості, 1980-ті роки – швидке ви-
робництво; 

економіка клієнта (маркетингова парадигма), 
початок 2000-х років – клієнто-орієнтоване вироб-
ництво (стекхолдерська парадигма); 

економіка інформації (інтегральна парадигма), 
із середини 2010 р. – інноваційне виробництво,  
гнучке (agle) виробництво; 

економіка компетенцій і взаємодії (мережева 
економіка) – початок 2000-х років і до сьогодення – 
мережеве виробництво. 

Із вищенаведеного переліку видно, що початок 
2000-х років характеризувався клієнтоорієнтова- 
ністю, підвищенням ролі інформації, яка стала 
більш доступною, скороченням часу виходу про- 
дукції на ринок, концентрацією потреб клієнтів на 
інноваційних продуктах, змінами технологічних  
можливостей, зокрема засобів комунікації, елект-
ронного обміну даними тощо. Також на сьогодні, як 
справедливо відмічає А. Мерзляк, розвиток сучасної 
промисловості визначається поняттями «компетен-
ції» і «взаємодії». Під управлінням компетенціями 
мається на увазі «виявлення та розвиток тих напря-
мів діяльності, за якими підприємство є найбільш 
конкурентоспроможним. Ті напрями діяльності, які 
не є ключовими для даної компанії, стали дедалі  
частіше передаватися на аутсорсинг. З цим пов'яза-
ний і розвиток тенденцій управління взаємодіями: з 
одного боку, без налагодження міжорганізаційних 
зв'язків неможливо контролювати бізнес з урахуван-
ням передачі частини процесів у зовнішнє управ-
ління; з іншого боку, при використанні методів 
аутсорсингу необхідно забезпечити нормальну взає-
модію між усіма учасниками процесу» [16, с. 3926]. 
Тобто, сучасна інформаційна інфраструктура (ін- 
тернет, мобільні технології, інформаційні системи, 
апаратне забезпечення, здатне підтримувати великі 
бази даних) сприяє трансформації завдань про- 
мислових підприємств з управління взаємодією із 
клієнтами, постачальниками, іншими стейкхолде-
рами. З’являються нові види організаційних струк-
тур, у т.ч. віртуальні підприємства. 

Отже, розвиток підприємств на сьогодні все  
більше спрямовано на забезпечення конкуренто-
спроможності за рахунок удосконалення відносин 
стейкхолдерів: 

– клієнтоорієнтованості, більшого контакту із
споживачами; 

– співробітництва з іншими компаніями і ви-
робниками товарів та послуг; 

– навчання та розвиток співробітників як клю-
чового фактору ефективності підприємства; 

– формування лояльності клієнтів і їх уподо-
бань у напрямі продукції підприємства; 

– розвитку підприємства за ключовим напрям-
ком діяльності; 

– підвищення значення інтерактивно-мереже-
вої логістики в ефективності діяльності підпри-
ємств; 

– підвищення ролі соціальної відповідальності
бізнесу; 

– розвитку «розумних» підприємств та широ-
кого використання інтернету у роботі.  

Слід доповнити, що продовжується обговорен-
ня переходу промислових підприємств до Індустрії 
4.0, необхідність масового впровадження інформа-
ційних технологій у промисловість та масштабної 
автоматизації бізнес процесів. Все це відобража-
ється на принципах, якими керуються промислові 
підприємства у своїй роботі. Провідні зарубіжні спе-
ціалісти у галузі розвитку Індустрії 4.0 в Європі, на 
Близькому Сході та в Африці, партнери міжнарод-
ної консалтингової компанії PricewaterhouseCooper 
(PwC) виявили такі основні принципи інноваційного 
розвитку підприємств в умовах цифрової трансфор-
мації та переходу до Індустрії 4.0 [17]: 

1. Повна «оцифровка» операцій компанії, інтег-
рована по вертикалі (щоб включити кожну функцію 
і всю ієрархію) і по горизонталі (пов'язуючи поста-
чальників, партнерів та дистриб'юторів у ланцюжку 
створення вартості і безперешкодно передаючи дані 
між ними).  

2. Редизайн продуктів і послуг, який повинен
бути вбудований у спеціально розроблене про- 
грамне забезпечення, щоб цей процес став інтерак-
тивним, відстежуючи власну діяльність, а також 
процеси, пов’язані з іншими продуктами навколо 
основного. Зібрані та проаналізовані дані від про- 
дуктів показують, наскільки ефективно вони функ-
ціонують. 

3. Більш тісний контакт з клієнтами. Техно-
логії Індустрії 4.0 дозволяють виробникам безпосе-
редньо взаємодіяти із кінцевими споживачами і від-
повідним чином адаптувати свої бізнес-моделі.  

Досвід переконує, що науково-технічний про-
грес, зокрема повсюдне використання комп’ютерів, 
інтернету, мобільних технологій сприяють закріп-
ленню нових форм взаємодії в економіці, управлінні 
підприємством, змінюють принципи сучасного 
інноваційного розвитку промислових підприємств. 
Якщо вступає в силу нова економічна парадигма, 
концепція виробництва та управління і підтриму-
ється лідерами серед виробників, а нові норми прий-
маються споживачами продукції, тоді старі кон- 
цепції стають менш дієвими. Підприємства, що не 
здатні адаптуватись до нових викликів і правил гри, 
стають більш слабкими, ресурсоємними, недостат-
ньо життєздатними і конкурентоспроможними на 
ринку. Тому завданням підприємств є підвищення 
власної інтелектуалізації в умовах переходу до Ін- 
дустрії 4.0. 
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Поглиблення інтелектуалізації промислових 
підприємств у напрямі смарт-промисловості 

Стратегічне значення «розумних» заводів неза-
перечно, оскільки вони зможуть працювати більш 
ефективно, екологічно, швидко. Для тих підприєм-
ців, які прагнуть розвивати розумні заводи (smart 
factories), надзвичайно важливим є досвід тих, хто 
вже успішно діє у цьому напрямі.  

Спільне дослідження компанії Deloitte з Альян-
сом виробників за продуктивність та інновації 
(MAPI), що базувалось на досвіді промислових під-
приємств, які активно впроваджують цифрові тех-
нології, показало основні проблеми, з якими стика-
ються ці підприємства на шляху поглиблення інте-
лектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 [18]:  

по-перше, проблеми, що виникають при будь-
якій трансформації: культура, людський фактор та 
управління змінами; 

по-друге, специфічні для смарт-промисловості 
проблеми: підключення до Інтернету, цифрове уп-
равління декількома пристроями, налагодження вза-
ємодії інформаційних та операційних технологій; 

по-третє, управління змінами у смарт-транс-
формаціях.  

Такі висновки вказують на існування техніко-
технологічних та соціальних проблем, що виника-
ють на підприємствах при впровадженні цифрових 
технологій. Тому підходи до поглиблення інтелек-
туалізації, що реалізують «розумні» заводи, поєдну-
ють як традиційні фактори, так і специфічні. Вони 
зосереджують увагу на реальних потребах спожива-
чів; розвивають власний персонал; на підприємстві 
постійно впроваджують інновації. Специфічними 
факторами, які поглиблюють інтелектуалізацію та 
роблять підприємство більш продуктивним в умо-
вах сьогодення є: розвиток цифрової інфраструк-
тури на підприємстві; впровадження обладнання,  
підключеного до мережі; взаємодія інформаційних 
та операційних технологій. 

Поняття «розумний завод» (smart factory), «ро-
зумне виробництво» (smart manufacturing), «завод 
майбутнього» (factory of the feature) з'явилися нещо-
давно. Наразі вони використовуються як синоніми, 
хоча поняття «завод майбутнього» більш об'ємне  
і включає в себе не тільки «розумні», «інтелекту- 
альні» виробництва, а й віртуальні та цифрові під- 
приємства. Національний інститут стандартів і тех-
нологій США (NIST) визначає термін «розумне ви-
робництво» (smart manufacturing) як «повністю інте-
гровані корпоративні виробничі системи, здатні в 
реальному часі реагувати на мінливі умови вироб-
ництва, вимоги мереж поставок і задовольняти по- 
треби клієнтів». У цьому визначенні головне: «в  
реальному часі», тобто максимально оперативно. 
Досягаються названі цілі за рахунок інтенсивного  
і всеосяжного використання інформаційних техно-
логій і кіберфізичних систем на всіх етапах вироб-
ництва продукції і її поставки [19]. 

Іноді під «розумним виробництвом» розуміють 
активну роботизацію, автоматизацію більшості ви-
робничих і управлінських процесів і навіть просто 
інновації. Робляться спроби розділити «заводи май-
бутнього» на три складові. Є. Філос, координатор 
ІКТ-проєктів у рамковій програмі Європейського 
Союзу з науково-технічного співробітництва, розді-
ляє заводи майбутнього на «цифрові» (digital), «ро-
зумні» (smart) і «віртуальні» (virtual) (див. таблицю). 

Характерною рисою Індустрії 4.0 є повністю 
автоматизовані виробництва, на яких управління 
всіма процесами здійснюється в реальному часі і з 
урахуванням мінливих зовнішніх умов. В теперіш-
ній час у світі відбувається перебудова традиційних 
виробництв в інтелектуальні. Автоматизація проце-
сів та важливість інноваційного розвитку доповню-
ються підключенням процесів виробництва і управ-
ління до мережі інтернет, що є одним із ключових 
векторів сучасного розвитку промисловості, по- 
глиблення їх інтелектуалізації. 

Розвиток підприємств майбутнього, цифрових  
і розумних виробництв прискорюється. За оцінками 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Китай 
підіймає лідерство у процесах Індустрії 4.0. Згідно з 
новими публікаціями ВЕФ (у співпраці з McKinsey), 
серед 69 автоматизованих заводів (заводів майбут-
нього) Китаю належить вже 20. Раніше Китай та  
Європа мали паритет у цьому питанні. Зараз Євро-
союз має 19 автоматизованих заводів, США – 7, 
Японія – 5. Промисловість КНР має третину передо-
вих підприємств світу. У розвитку та інтелектуалі-
зації підприємств і промисловості Китаю домінуючу 
роль відіграє держава. ВЕФ виділяє п’ять нових за-
водів Китаю, які автоматизували і модернізували  
більшу частину виробництва. Серед них: завод з ви-
робництва автомобільних комплектуючих для ТНК 
Bosch; кампус Foxconn Technology Group; пиво- 
варня (Tsingtao Brewery); розробники електроніки 
Midea Shunde і Wistron InfoComm Manufacturing 
[20]. 

Разом із позитивними аспектами розвитку «ро-
зумних» заводів і смарт-промисловості випливають 
певні ризики: скорочення працівників та зростання 
рівня безробіття, як безпосередньо на підприєм- 
ствах, так і в окремих галузях, секторах, регіонах; 
зростання кіберзлочинності. Тому держава має ін-
формувати суспільство про існуючі ризики, сприяти 
консультаційній та технологічній підтримці, упро-
вадженню та використанню надійних інформа-
ційно-комунікаційних систем, інфраструктур, плат-
форм. Державні дії можуть значно прискорити роз-
виток і поглиблення інтелектуалізації підприємств у 
напрямі цифрової трансформації та переходу до Ін-
дустрії 4.0 у нарощуванні споживання та викорис-
тання нових технологій бізнесом та громадянами. 

Викликом для промислових підприємств також 
є підключення до інтернет-мережі. Більшість буді-
вель підприємств не пристосовані до Wi-Fi й інтер- 
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Таблиця 
Основні типи «заводів майбутнього»∗ 

Тип заводів  
майбутнього 

Характеристика 

Цифровий завод 
(Digital Factory) 

Основне завдання «цифрового» заводу – розробка моделей з використанням засобів 
цифрового проєктування і моделювання, що починають використовувати ще на стадії 
досліджень і розробок, а закінчують створенням «цифрового макету» (Digital Mock-Up, 
DMU), «цифрового двійника» (Digital Twin), зразку, випуском дрібної серії або окремих 
виробів, кастомізованих під вимоги замовника.  
Основні системи та технології: системи CAD / CAM / CAE (САПР – система автома-
тизованого проєктування); PDM (Product Data Management) – система управління да-
ними про виріб; PLM (Product Lifecycle Management) – прикладне програмне забезпе-
чення; верстати з ЧПУ; 3D-принтери й інші адитивні технології 

Розумний завод 
(Smart Factory) 

Серійний випуск виробів при збереженні максимальної гнучкості виробництва. Висо-
кий рівень автоматизації і роботизації підприємства. Широко застосовуються автома-
тизовані системи управління технологічними та виробничими процесами. Технології 
промислового інтернету речей (IIoT) забезпечують міжмашинну взаємодію облад-
нання. Виробничі активи підприємства, забезпеченого датчиками і засобами зв'язку, що 
працюють по протоколу IPv6, здатні випускати продукцію майже (або зовсім) без участі 
людини. Обробка різко збільшених потоків інформації, що надходять від датчиків 
і автоматизованих систем управління, за технологіями обробки великих даних (Big 
Data).  
Основні системи та технології: АСУТП – автоматизована система управління техно-
логічними процесами; APS (Advanced Planning and Scheduling) – синхронне (вдоскона-
лене) планування виробництва; MES (Manufacturing Execution System) – система управ-
ління виробничими процесами; IIoT (Industrial Internet of Things) – промисловий інтер-
нет речей; Big Data – великі дані 

Віртуальний завод 
(Virtual Factory) 

Це мережа «цифрових» і «розумних» заводів з постачальниками матеріалів, комплекту-
ючих і послуг. Управління глобальними ланцюгами постачання й розподіленими ви-
робничими активами відбувається на базі віртуальної моделі організаційних, техноло-
гічних, логістичних та інших процесів на підприємстві, на рівні розподілених виробни-
чих активів і глобальних ланцюгів постачань, післяпродажного обслуговування.  
Основні системи та технології: ERP (Enterprise Resource Planning) – планування ре-
сурсів підприємства; CRM (Customer Relationship Management) – система управління 
взаємовідносинами з клієнтами; SCM (Supply Chain Management) – управління ланцю-
гами поставок 

∗ Складено на основі джерела [19]. 

нету, а тому зв'язок може бути нерегулярним, що за-
важає безперебійній роботі додатків, обміну інфор-
мацією та доступу до неї і т.ін. Перехід до «розум-
ного виробництва» відбувається в кілька етапів, що 
займає не один рік. Розгортання в мережі технологій 
«розумних» заводів потребує ретельно продуманої 
стратегії із залученням кваліфікованих консультан-
тів для побудови масштабованої цифрової інфра-
структури та задоволення унікальних вимог кож-
ного підприємства. 

Системи та механізми управління інтелекту-
алізацією виробництва 

Стимулювання інтелектуалізації підприємств 
потребує урахування зовнішніх та внутрішніх фак-
торів. До них можна віднести:  

1. Ринкові, що відображають попит і пропози-
цію на ринку, зокрема це: ринкові та технологічні 
тренди; напрямки розвитку інтелектуальних підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0; цифрові інструменти 
управління виробництвом; ринкова кон’юнктура, 
доступ до ресурсів, зокрема фінансових; конкурент- 

не середовище; співробітництво із професійними 
асоціаціями; наука і освіта у стимулюванні процесів 
інтелектуалізації підприємств, тощо. 

2. Державні: формування та реалізація держав-
ної політики розвитку промисловості, цифровізації, 
цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 
інновацій та технологій, тощо. 

3. Внутрішні (рівень підприємства). Стратегія
підприємства: поступове перманентне впроваджен-
ня у діяльність інструментів і технологічних компо-
нентів управління інтелектуальним виробництвом 
(у тому числі цифрових). 

На основі проведеного дослідження виділено 
серед ринкових факторів цифрові інструменти уп-
равління виробництвом, що відображають попит  
і пропозицію на ринку, стимулюють впровадження 
нових технологій у діяльність підприємств та по- 
глиблення їх інтелектуалізації:  

інтелектуальні інформаційні системи управ-
ління підприємством (ERP, Enterprise Resource 
Planning – управління ресурсами підприємства; 
CRM, Customer relationship management – забезпе- 
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чення ефективного маркетингу, продажів і обслу- 
говування клієнтів; ECM, Enterprise Content 
Management – підтримка єдиного життєвого циклу 
неструктурованої інформації різних типів і форма-
тів; CPM, Corporate Performance Management – уп-
равління ефективністю бізнесу, що охоплює весь 
спектр завдань в галузі стратегічного і фінансового 
управління компанією; HRM, Human Resource 
Management – забезпечення організації і управління 
персоналом; EAM, Enterprise Asset Management – за-
безпечення автоматизації процесів, пов’язаних з  
технічним обслуговуванням устаткування, його ре-
монтом, а також післяпродажним обслуговуванням; 
EDMS, Electronic Document Management – управ-
ління документами підприємства; Workflow, 
Business Process Management – управління докумен-
тообігом підприємства; Collaboration – система  
електронної взаємодії співробітників);  

реверс-інжиніринг (поєднання віртуального та 
фізичного простору за рахунок лазерного скану-
вання, проєктування та моделювання готового 
об’єкту, його документації, принципів роботи для 
подальшого дослідження і модернізації);  

системи інженерного аналізу (САЕ, Computer-
Aided Engineering – використання програмного за-
безпечення для розрахунку характеристик і пове- 
дінки виробів з метою їх поліпшення або вирішення 
технічних проблем, включає чисельне моделю-
вання, перевірку та оптимізацію характеристик і по-
ведінки виробу);  

цифрові двійники (Digital twin – програмний 
аналог фізичного пристрою, що моделює внутрішні 
процеси, технічні характеристики і поведінку реаль-
ного об’єкта в умовах впливу перешкод і навколиш-
нього середовища. Установка датчиків на реальний 
пристрій здійснюється в процесі впровадження на 
підприємстві технологій промислового інтернету 
речей (IIoT); 

аддитивне виробництво або 3D друк (техноло-
гії для серійного виробництва та швидкого прототи-
пування, дозволяють кастомізувати виробництво 
деталей складних форм з тривимірної комп’ютерної 
моделі шляхом послідовного нанесення матеріалу, 
на противагу традиційної механічної обробки);  

системи управління виробництвом MES, 
Manufacturing execution system, (програмне забезпе-
чення, що дозволяє ефективно і швидко моделювати 
виробничі процеси на підприємствах усіх масшта-
бів, збирати і накопичувати інформацію щодо їх ре-
алізації та об’єднувати у єдину структуру даних,  
координувати виробництво в глобальному масштабі 
в тому числі у режимі реального часу);  

блокчейн (незмінний реєстр, який спільно вико-
ристовується та спрощує процес запису транзакцій  
і обліку активів у бізнес-мережі. Мережа блокчейна 
дозволяє відстежувати замовлення, платежі, облі-
кові записи, товари та багато іншого);  

цифрова логістика (максимальна автоматиза-
ція і управління логістичними процесами: ланцюж-
ком поставок в режимі реального часу, роботизація 
складських операцій, штучний і доповнений інте-
лект, цифрові двійники, блокчейн, стандартизація 
даних і розширена аналітика, автономні транспортні 
засоби тощо);  

кібербезпека підприємства (використання ін-
струментів для запобігання блокування ІТ-ресурсів, 
крадіжки даних, тощо. Наприклад, EDR Endpoint 
Detection and Response – системи для виявлення кі-
берзагроз, цільових атак; MVISION Clud, Clud 
Assess Broker – CASB – брокер безпечного доступу 
у хмару, використовується для захисту даних; 
McAfee MVISION – використовується для захисту 
цифрових активів, безпеки даних). 

Цифрові інструменти та їх представлення на 
ринку можна розглядати у якості ринкового меха- 
нізму стимулювання поступового впровадження но-
вих технологій у діяльність підприємств та поглиб-
лення їх інтелектуалізації. Інтелектуальні підприєм-
ства це ті, які спроможні використовувати дані, ква-
ліфікований персонал, наявні активи у поєднанні із 
сучасними технологіями. 

Складові процесу управління поглибленням 
інтелектуалізації підприємств в умовах цифрової 
трансформації та Індустрії 4.0 

На сьогодні в Україні є підприємства, які по- 
глиблюють інтелектуалізацію на основі впровад-
ження цифрових інструментів управління вироб- 
ництвом. За даними компанії IT-Enterprise [21], се-
ред підприємств машинобудування поглиблювали 
інтелектуалізацію та впроваджували рішення інте-
лектуальних підприємств (ERP-систему та її кремі 
елементи) такі: український розробник і виробник 
суднових і промислових газотурбінних установок 
НДЦ «Машпроект» і Серійно-виробниче управління 
«Зоря»; Львівський локомотиворемонтний завод; 
Кременчуцький колісний завод (ПАТ «КрКЗ»); Рів-
ненський завод високовольтного обладнання 
(РЗВА); ДП «Антонов»; ПАТ «ФЕД» – сучасне ме-
ханообробне виробниче підприємство, яке виробляє 
складні вузли і модулі для підприємств авіакосміч-
ної галузі; «ІНТЕРПАЙП» – міжнародна верти- 
кально інтегрована компанія, виробник безшовних  
і зварних труб, а також залізничних коліс. Розгляд 
досвіду цих підприємств свідчить, що інтелектуалі-
зація у сучасних умовах тісно пов’язана із цифрові-
зацією, використанням зарубіжного досвіду. Впро-
вадження цифрових технологій дозволяє створю-
вати більш персоналізовані, диверсифіковані і ма-
сові продукти, гнучко реагувати на зміни ринку,  
підвищувати ефективність діяльності, впливає на 
прагнення підприємств розвиватися на засадах Ін- 
дустрії 4.0, оскільки це надає нові конкурентні пере-
ваги і можливості. 



О. А. Чорна 

130 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

Досвід цифрової трансформації в Україні має 
компанія ДТЕК, яка почала її з 2019 р. Керівник про-
грами Д. Осика ділиться досвідом цифрової транс-
формації компанії ДТЕК [22] та називає загальні ви-
моги до змін, що повинні відбуватись на сучасному 
підприємстві. Це ефективність бізнес-процесів, важ-
ливість авторитету керівника, постійний розвиток 
персоналу, його взаємодії на усіх рівнях, викорис-
тання вже працюючих технологій ззовні, поступове 
і поетапне впровадження цифрових технологій,  
важливість запитів споживачів. 

Разом із цим дослідження показало актуаль-
ність і важливість й інших складових в умовах циф-
рової трансформації: використання досвіду інтелек-
туальних виробництв, постійний аналіз кращих сві-
тових практик, співробітництво із відповідними спе-
ціалістами на конференціях, форумах, навчання у 
передових виробничих компаній, у їх спеціалістів із 
цифровізації та розвитку смарт-промисловості. В 
організаційній структурі національних виробничих 

підприємств необхідно забезпечити щільне співро-
бітництво підрозділів ІТ та НДДКР для спільної  
розробки нових продуктів і модернізації існуючих. 
Досвід «розумних» заводів, наведений вище свід-
чить про необхідність: зосереджувати увагу на реа-
льних потребах споживачів; розвивати власний пер-
сонал, який здійснює якісне управління на рівні ке-
рівництва і безпосередньо на місцях; постійно впро-
ваджувати інновації; розвивати цифрову інфраструк-
туру на підприємстві; впроваджувати обладнання, яке 
підключене до мережі інтернет; налагоджувати вза-
ємодію інформаційних та операційних технологій. 

Таким чином, на сьогодні існують і активно 
впроваджуються у діяльність промислових підпри-
ємств інструменти управління сучасним вироб- 
ництвом, промислові кіберфізичні системи, які 
впливають на інтелектуалізацію. Поглиблення інте-
лектуалізації виробництва в умовах цифрової транс-
формації та переходу до Індустрії 4.0 на підприєм- 
ствах відбувається за рахунок складових, які надано 
на рисунку. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Складові поглиблення інтелектуалізації підприємств  
в умовах цифрової трансформації та Індустрії 4.0 

Розроблено автором. 
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туалізації. Авторитет керівника як організатора цифро-
вої та інтелектуальної трансформації підприємства 

Співробітництво в середині підприємства  

Постійний розвиток людського капіталу (розвиток 
навичок, необхідних для «розумної» промисловості) 

Застосування ефективних моделей або технологій 
ззовні (у тому числі за рахунок співробітництва  

і пошуку необхідних рішень) 

Перманентна трансформація у напрямі  
сучасних технологій 

Редизайн продукції та послуг з урахуванням потреб 
клієнтів (запити споживачів як драйвер цифрової 
трансформації: дослідження потреб і очікувань  

споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках) 
Співробітництво із асоціаціями і союзами 

промислової цифровізації 

Участь у промислових форумах, 
спеціалізованих виставках 

Поглиблення інтелектуалізації підприємств  
у напрямі цифрової трансформації та Індустрії 4.0 

Послідовний розвиток і поглиблення інтелектуалізації:  
 початковий етап (окремі випадки впровадження та використання цифрових технологій та інструментів управ-

ління сучасним виробництвом);  
 формальний етап (не до кінця зрозуміло, у чому ефект від впровадження цифрових технологій, чи сприяє це 

росту ефективності діяльності);  
 стратегічний етап (компанія використовує ряд цифрових інструментів, ефект від впровадження яких зрозуміло, 

цифровізація є стратегією підприємства);  
 конверсований етап (на підприємстві сформована відповідна корпоративна культура, кожен підрозділ знає свою 

роль в процесі цифрової трансформації) 

Кардинальна зміна організаційної культури 

Підтримка досліджень та інновацій  

Аналіз кращих світових практик та застосування  
досвіду інтелектуальних виробництв 
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Висновки 
1. Ключовими складовими процесу інтелектуа-

лізації є інновації та інтелект, поєднання яких про-
тягом часу впливає на трансформацію економічних 
парадигм і концепцій виробництва, потреби спожи- 
вачів та ключові фактори успіху підприємств. Якщо 
вступає в силу нова економічна концепція вироб- 
ництва, підтримується лідерами серед виробників, а 
нові норми і стандарти якості приймаються спожи-
вачами продукції, то старі концепції стають менш 
дієвими. Підприємства, що не здатні пристосува-
тися до нових викликів і правил гри, до інших по- 
треб і якості продукції, нових підходів до ведення 
економічної діяльності, стають більш слабкими, ре-
сурсоємними, недостатньо життєздатними і конку-
рентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому 
ринках.  

2. Інноваційний розвиток підприємств у тепе-
рішній час усе більше спрямовано у напрямі техно-
логічного прогресу, пов’язаного із Індустрією 4.0 та 
цифровізацією. В цих умовах відкриваються нові 
можливості перед суб’єктами господарювання, а ос-
новними принципами у відношенні інноваційного 
розвитку підприємств стають: повна «оцифровка» 
операцій; редизайн продуктів і послуг; більш тісний 
контакт з клієнтами. У сучасному суспільстві ве-
лику значимість набувають знання й інформація 
інноваційного характеру, повсюдним стає викорис-
тання комп’ютерів, інтернету, мобільних техно- 
логій, що надає нові можливості функціонування  
і розвитку для промислових підприємств, нові спо-
соби взаємодії із співробітниками, партнерами та 
клієнтами по всьому світі.  

3. Поглиблення інтелектуалізації промислових
підприємств в сучасних умовах відбувається за  
участі цифровізації. Вектори до розвитку вироб- 
ництва майбутнього, цифрових і «розумних» вироб-
ництв набирають темп. Світовий досвід свідчить, 
що державні стимули можуть значно прискорити 
цей розвиток, заохотити споживати та використову-
вати нові технології, які повинні бути доступні біз-
несу та громадянам. Разом із позитивними сторо-
нами поглиблення інтелектуалізації у напрямі Ін- 
дустрії 4.0 та цифровізації очевидні ризики, зо- 
крема: зростання рівня безробіття, можливість  
зникнення професій в окремих галузях та секторах; 
пожвавлення кіберзлочинності. Саме тому роль дер-
жави у цьому процесі є важливою. Держава має до-
класти всіх зусиль, щоб суспільство знало про існу-
ючі ризики, має сприяти наданню якісної консуль-
тативної підтримки в упровадженні та використанні 
ІКТ, платформ, створювати передумови розвитку, 
визначати пріоритети і економічні орієнтири. 

4. У якості ринкового механізму стимулювання
поступового впровадження нових технологій у дія-
льність підприємств та поглиблення їх інтелектуалі-

зації можна вважати цифрові інструменти управ-
ління виробництвом, які широко представлені на  
ринку: інтелектуальні інформаційні системи управ-
ління підприємством; реверс-інжиніринг; системи 
інженерного аналізу; цифрові двійники; аддитивне 
виробництво або 3D друк; системи управління ви- 
робництвом MES; блокчейн; цифрова логістика; си-
стеми кібербезпеки підприємства. На сьогодні в Ук-
раїні є приклади підприємств, які поглиблюють ін-
телектуалізацію на основі впровадження сучасних 
інструментів управління виробництвом та які ді-
ляться своїм досвідом. 

5. Проведене дослідження дозволило на основі
закордонного і вітчизняного досвіду виділити скла-
дові поглиблення інтелектуалізації в умовах цифро-
вої трансформації та Індустрії 4.0, на що доцільно 
звернути увагу органам управління та вітчизняним 
промисловим підприємствам. Так, поглиблення ін-
телектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 і цифровізації 
потребує від підприємств:  

 націленості менеджменту на поглиблення ін-
телектуалізації. Авторитету керівника як організа-
тора цифрової та інтелектуальної трансформації під-
приємства;  

 постійного розвитку людського капіталу
(розвитку навичок, необхідних для розумної про- 
мисловості); 

 співробітництва в середині підприємства;
 аналізу кращих світових практик та застосу-

вання досвіду інтелектуальних виробництв; 
 співробітництва із асоціаціями і союзами про-

мислової цифровізації;  
 участі у промислових форумах, спеціалізова-

них виставках; 
 впровадження цифрових інструментів управ-

ління виробництвом; 
 застосування ефективних моделей або техно-

логій ззовні (у тому числі за рахунок співробіт- 
ництва і пошуку необхідних рішень);  

 перманентної трансформації у напрямі сучас-
них технологій;  

 редизайну продукції та послуг з урахуванням
потреб клієнтів (дослідження потреб і очікувань 
споживачів на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках);  

 кардинальної зміни організаційної культури;
 підтримки досліджень та інновацій;
 послідовного розвитку і поглиблення інтелек-

туалізації. 
Напрями подальших досліджень: державне 

стимулювання інтелектуалізації виробництва в умо-
вах Індустрії 4.0 та цифровізації; міжнародний до- 
свід урядових ініціатив заохочення розвитку інте- 
лектуалізації виробництва у напрямі Індустрії 4.0; 
механізми державно-приватного партнерства у сти-
мулюванні інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0. 
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Чорна О. А. Поглиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі цифрової трансформації та переходу до  
Індустрії 4.0 

У статті досліджено вплив науково-технічного прогресу, пов’язаного із цифровою трансформацію і переходом до  
Індустрії 4.0, на поглиблення інтелектуалізації виробництва; розглянуто поглиблення інтелектуалізації промислових підпри-
ємств у напрямі смарт-промисловості; обґрунтовано системи і механізми управління інтелектуалізацією виробництва; уза- 
гальнено вітчизняний і зарубіжний досвід та обґрунтовано складові поглиблення інтелектуалізації підприємств в умовах  
цифровізації і Індустрії 4.0. 

Дослідження показують, що поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 та цифровізації сприяє підвищенню 
вартості підприємств, їх виробничої здатності, поліпшенню якості, безпеки та зростання доходів працівників завдяки впрова-
дженню нових технологій. Досвід «розумних» заводів свідчить про необхідність: зосередження уваги на реальних потребах 
споживачів; розвитку персоналу; впровадження інновацій; розвитку цифрової інфраструктури; впровадження обладнання, 
підключеного до мережі інтернет; налагодження взаємодії інформаційних та операційних технологій. 

Дослідження доводять, що в Україні є підприємства, які поглиблюють інтелектуалізацію на основі впровадження сучас-
ного управління виробництвом. Обґрунтовано складові поглиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі Індустрії 4.0 
і цифровізації, якими є: націленість менеджменту на поглиблення інтелектуалізації; постійний розвиток людського капіталу; 
співробітництво в середині підприємства; аналіз кращих світових практик та застосування досвіду інтелектуальних вироб-
ництв; співробітництво із асоціаціями і союзами промислової цифровізації; участь у промислових форумах, спеціалізованих 
виставках; впровадження цифрових інструментів управління виробництвом; застосування ефективних моделей або техноло-
гій ззовні; перманентної трансформації у напрямі сучасних технологій; редизайн продукції та послуг з урахуванням потреб 
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клієнтів; кардинальна зміна організаційної культури; підтримки досліджень та інновацій; поетапне досягнення цифрової зрі-
лості. 

Ключові слова: інтелектуалізація підприємств, Індустрія 4.0, цифровізація, промислові підприємства, смарт-промисло-
вість, розвиток підприємств. 

Chorna O. Deepening the Intellectualization of Enterprises in the Direction of Digital Transformation and Transition to 
Industry 4.0 

The article examines the impact of scientific and technological progress associated with the digital transformation and the  
transition to Industry 4.0, on the deepening of the intellectualization of production; the deepening of intellectualization of industrial 
enterprises in the direction of smart industry is considered; systems and mechanisms of management of intellectualization of production 
are substantiated; the domestic and foreign experience is generalized and the components of deepening the intellectualization of enter-
prises in the conditions of digitalization and Industry 4.0 are substantiated. 

Research shows that the deepening of intellectualization in the direction of Industry 4.0 and digitalization helps to increase the 
value of enterprises, their production capacity, improve quality, safety and increase employee income through the introduction of new 
technologies. The experience of "smart" plants shows the need to: focus on the real needs of consumers; staff development; introduction 
of innovations; digital infrastructure development; introduction of equipment connected to the Internet; establishing the interaction of 
information and operational technologies. 

Research shows that there are companies in Ukraine that deepen intellectualization through the introduction of modern production 
management. The components of deepening the intellectualization of enterprises in the direction of Industry 4.0 and digitalization are 
substantiated, which are: the focus of management on the deepening of intellectualization; constant development of human capital; 
cooperation within the enterprise; analysis of the best world practices and application of the experience of intellectual productions; 
cooperation with associations and unions of industrial digitalization; participation in industrial forums, specialized exhibitions; intro-
duction of digital tools for production management; application of effective models or technologies from the outside; permanent trans-
formation in the direction of modern technologies; redesign of products and services taking into account the needs of customers; a 
radical change in organizational culture; support for research and innovation; gradual achievement of digital maturity. 

Keywords: intellectualization of enterprises, Industry 4.0, digitalization, industrial enterprises, smart industry, enterprise 
development. 
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