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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 1 

 

Відродження промисловості на базі сучасних високих технологій є важливим пріори-

тетом у розвинутих країнах світу. Усе більше зарубіжних науковців та представників бізне-

су обговорюють питання Індустрії 4.0, формування «інтелектуальних підприємств» та «ін-

телектуальної промисловості». «Інтелектуальні підприємства» активно використовують 

доступні знання, технології, інновації, досягнення останніх промислових революцій, 

пов’язані з процесами інтелектуалізації. 

Встановлено, що інтелектуалізація підприємства – це процес підвищення ролі, засто-

сування знань, інформації інноваційного характеру у функціонуванні підприємства, у ре-

зультаті чого воно має та використовує у своїй діяльності для досягнення поставлених ці-

лей: провідні технології (розроблені та/або придбані), висококваліфікований і мотивований 

персонал (власно навчений і/або залучений ззовні), автоматизацію та роботизацію вироб-

ництва, дигіталізацію і цифровізацію процесів, нематеріальні активи (створені та/або прид-

бані).  

Обґрунтовано показники оцінки готовності української промисловості до розвитку в 

напрямі Індустрії 4.0 у контексті інтелектуалізації, які дозволяють проаналізувати процеси 

створення, передачі, використання знань, збільшення інтелектуального капіталу, застосу-

вання новітніх технологій і ноу-хау у виробництві, оригінальність і складність представле-

них на ринку товарів та частку доданої вартості в них. 

Надано рекомендації щодо розвитку підприємств в умовах Індустрії 4.0 на основі їх 

інтелектуалізації. Відзначено, що такий розвиток не потребує відмови від традиційних ви-

робництв ІІІ-IV технологічних укладів, втім в умовах глобальних економічних орієнтирів 

та Індустрії 4.0 набуває специфічних рис, а саме дозволяє промисловим підприємствам 

швидко та якісно змінюватися за короткий проміжок часу. Обґрунтовано, що для цього не-

обхідно, по-перше, об’єднати ключових учасників модернізації промисловості в напрямі 

Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації (держави, бізнесу та підприємств державного 

сектору, науки і освіти) шляхом створення на державному рівні національних платформ – 

центрів розвитку інтелектуалізації підприємств та відповідних регіональних центрів на рів-

ні областей. По-друге, зосередитися на таких напрямах поглиблення інтелектуалізації: роз-
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виток людського капіталу на підприємстві шляхом безперервного навчання, підвищення 

кваліфікації, обізнаності персоналу щодо інноваційних трансформацій та стимулювання 

збереження висококваліфікованого людського капіталу; трансформація національних ви-

робництв в інтелектуальні з використанням досягнень третьої та четвертої промислових 

революцій шляхом державного стимулювання інтелектуалізації, прямої підтримки і розви-

тку провідних галузей промисловості країни.  

Ключові слова: ISID, четверта промислова революція, Індустрія 4.0, інтелектуалізація 

підприємств, інтелектуальне підприємство, інтелектуальна промисловість, промислові під-

приємства, інновації. 

JEL: О300; О14; L230; L160 
 

Концепція постіндустріальної еконо-

міки поступово втрачає свою актуальність 

[1, с. 55]. Аналіз наукової літератури та 

останніх економічних тенденцій свідчить, 

що все більше розвинутих країн почали 

орієнтувати розвиток своїх економік на 

неоіндустріалізацію та відродження про-

мисловості на базі сучасних високих тех-

нологій. Роль індустріалізації як рушійної 

сили сучасного розвитку підкреслено дер-

жавами-членами UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization)1 та ви-

кладено як концепцію Всеосяжного і ста-

лого промислового розвитку (Inclusive and 

Sustainable Industrial Development − ISID) у 

грудні 2013 р. у Лімській декларації [2; 3]. 

Згідно з концепцією ISID успішне відрод-

ження промисловості потребує підходів, 

які передбачають використання глобально 

доступних знань, технологій, інновацій та 

капіталу, а рушійними чинниками економі-

чного зростання є підприємництво, постійна 

економічна диверсифікація, розвиток торго-

вельних відносин, модернізація промисло-

вості й технологічні інновації. У першу чер-

гу ідею концепції стали втілювати розвинуті 

країни світу, оскільки почали надавати про-

мисловому розвитку провідну роль.  

Основним орієнтиром промислового 

розвитку на сьогоднішній день у провідних 

країнах визнано четверту промислову ре-

волюцію, яка позначається більш вузьким 

поняттям – Індустрія 4.0 (дана концепція 

вперше була представлена у Німеччині 

[4]). Індустрія 4.0 заснована на розвитку 

                                                           
1
 Спеціалізована установа Організації 

Об'єднаних Націй, яка сприяє промисловому роз-

витку. 

«Інтернету речей» і кіберфізичних систе-

мах. Основними завданнями промислового 

розвитку в сучасних умовах є смарт-управ-

ління виробництвом у режимі реального 

часу, а також максимально тісний взаємо-

зв'язок технологічних і бізнес-процесів. 

Сучасні концепції висувають певні 

вимоги до трансформації промислових під-

приємств в Україні у напрямі Індустрії 4.0, 

що неминуче потребує підвищення їх інте-

лектуалізації. 

Із середини XX ст. питанню інтелек-

туалізації виробництва, організації та управ-

ління інтелектуальною працею приділяється 

все більше уваги, оскільки така праця дозво-

ляє не тільки створювати і накопичувати 

інтелектуальний капітал, але і суттєво змі-

нює характеристики та вартість інших видів 

капіталу (матеріалів, машин, послуг, бізне-

су). Інтелектуальний капітал досліджують 

такі науковці, як А. Колот, А. Чухно, 

О. Грішнова, І. Булєєв, І. Бриль, С. Ілля-

шенко, Є. Голишева, А. Колодка [5-10] та ін. 

Останнім часом учені висвітлюють 

різні аспекти інтелектуалізації. Питанням 

інтелектуалізації праці працівників підпри-

ємства присвячено праці І. Булєєва, Є. Бу-

лєєва, Я. Брюховецького, Л. Іваненко, які 

вважають, що внаслідок поступового по-

ширення і насичення суспільства новітніми 

технологіями, упровадження інформацій-

но-комунікаційних технологій на під-

приємствах і в промисловості інтелектуалі-

зація праці на діючих підприємствах по-

глиблюється. Науковці пропонують науко-

во-методичний підхід до моделювання під-

вищення рівня інтелектуалізації праці пра-

цівників підприємств на основі оптималь-
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ного програмування розподілу чисельності 

працівників за рівнями інтелектуалізації 

праці [11; 13].  

С. Міхньова вважає знання й інфор-

мацію головним ресурсом інтелектуальної 

економіки, в умовах якої особливо важли-

вими для людини якостями стають наяв-

ність або відсутність здатності до інтелек-

туальної активності як форми накопичення, 

переробки та генерації нових знань [14]. 

Сукупність питань державного регу-

лювання процесу інтелектуалізації еконо-

міки висвітлено в роботах Н. Гунчак, 

Т. Васильцева, О. Сухай. Авторами обґру-

нтовано стратегічні пріоритети державного 

стимулювання інтелектуалізації національ-

ного господарства, визначено інституцій-

но-правовий базис інтелектуалізації еко-

номіки, розкрито організаційно-економічні 

засоби та напрями розвитку інституційної 

інфраструктури науково-дослідної та інно-

ваційної діяльності [15]. 

Напрями вдосконалення мотивації 

інноваційної діяльності підприємств в умо-

вах інтелектуалізації економіки розгляда-

ють Г. Швиданенко, О. Ніколайчук. Учені 

пропонують структуру мотиваційного ме-

ханізму управління інтелектуалізацією дія-

льності підприємств, що складається з мо-

тивації до підвищення рівня освіти та ква-

ліфікації, інноваційної та творчої активно-

сті, конкурентоспроможності продукції, 

якості відносин із партнерами та клієнта-

ми, продуктивності праці [16].  

Сутність та прояви інтелектуалізації 

світогосподарського розвитку досліджує 

М. Поляков, а саме характеризує вплив ін-

телектуалізації на розвиток основних форм 

міжнародних економічних відносин, надає 

загальні рекомендації щодо підвищення 

якості їх інформаційного забезпечення [17]. 

Питання інтелектуалізації діяльності 

підприємства висвітлює Г. Бережнов. На 

його думку, інтелектуалізація є безперерв-

ним процесом формування і використання 

нематеріальних активів (інтелектуального 

капіталу) [18]. 

Й. Ситник пропонує концептуальну 

модель інтелектуалізації систем менедж-

менту підприємства, згідно з якою предме-

том інтелектуалізації систем менеджменту 

є відносин щодо формування і використан-

ня інтелектуального капіталу у поєднанні з 

провідними інформаційно-аналітичними 

технологіями [19]. 

М. Лазаренко розглядає інтелектуалі-

зацію як невід'ємний елемент будь-якого 

інноваційного процесу підприємства. У 

результаті інтелектуалізації діяльності під-

приємства, на думку науковця, формують-

ся виробничі системи інноваційного типу, 

в яких об’єднуються ресурси та процеси 

для реалізації механізмів створення, транс-

феру та комерціалізації інновацій, що до-

зволяє забезпечити інноваційно орієнтова-

ний розвиток і високий рівень конкуренто-

спроможності [12]. 

Актуальні проблеми розвитку в 

Україні сучасної інтелектуальної та смарт-

промисловості в умовах Індустрії 4.0 ви-

світлено в таких роботах: колективна моно-

графія за редакцією В. Вишневського [20] 

(розглянуто питання становлення смарт-

промисловості, розроблено рекомендації 

щодо податково-бюджетних і фінансово-

кредитних механізмів розвитку смарт-про-

мисловості в Україні); стаття Л. Збаразсь-

кої [21] (окреслено першочергові завдання 

промислової політики для ефективної роз-

будови Індустрії 4.0 на основі смарт-інно-

вацій); стаття О. Амоші та В. Нікіфорової 

[22] (досліджено світовий довід розвитку 

металургійних смарт-виробництв) та ін. 
Разом із тим у розглянутих дослід-

женнях зосереджено увагу передусім на 
окремих питаннях інтелектуалізації: моти-
вація творчої активності персоналу, праці 
[11; 13; 16], інтелектуалізація систем мене-
джменту підприємства [19], інтелектуалі-
зація економіки та управління цим проце-
сом на державному рівні [15; 17]; форму-
вання смарт-промисловості та смарт-ви-
робництв [20-22]. Втім процес інтелекту-
алізації в умовах глобальних економічних 
орієнтирів, розвитку четвертої промислової 
революції трансформується. Інтелектуалі-
зація стає необхідною умовою та чинником 
розвитку сучасних промислових підпри-
ємств не тільки еволюційним шляхом, але і 
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шляхом якісного стрибка за короткий про-
міжок часу. Тому процеси інтелектуалізації 
потребують подальших досліджень і по-
глибленого аналізу, зокрема в контексті 
Індустрії 4.0. 

В умовах сучасних економічних орі-
єнтирів усе вказує на те, що джерелами до-
хідності підприємства, забезпечення висо-
кої доданої вартості, підвищення конкурен-
тоспроможності стають не кількісно вира-
жені чинники і матеріальні активи, а знан-
ня та нематеріальні чинники, а саме: інте-
лектуальний, соціальний, людський капі-
тал, інновації в маркетингу, менеджменті, 
які забезпечують умови і можливості ство-
рення, впровадження та використання ін-
формаційно-комунікаційних, цифрових і 
смарт-технологій. Однак відкритим зали-
шається питання про готовність промисло-
вих підприємств України розвиватись у 
напрямі Індустрії 4.0 та підвищувати свою 
інтелектуалізацію.  

Метою статті є обґрунтування інте-
лектуалізації як пріоритетного напряму 
розвитку промислових підприємств в умо-
вах Індустрії 4.0. 

Поняття "інтелектуалізація" в кон-

тексті Індустрії 4.0 
Поняття "інтелектуалізація" останнім 

часом широко застосовується в економіч-
них дослідженнях для характеристики пра-
ці, умов і форм її організації та забезпечен-
ня, систем організації та управління госпо-
дарською діяльністю, інноваційного роз-
витку, підприємства й економіки, заснова-
ної на знаннях. Це зумовлює появу різних 
за змістом, але об’єднаних певною ідеєю 
визначень, таких як: інтелектуалізація пра-
ці (від лат. intellectualis – розумовий) [23; 
24]; інтелектуалізація підприємства [17, 
с. 86; 18]; інтелектуалізація систем мене-
джменту [19, с. 200]; інтелектуалізація під-
приємництва [17, с. 86]; інтелектуалізація 
економіки [17, с. 86]. 

У зарубіжних дослідженнях термін 
"інтелектуалізація" не розповсюджений. 
Натомість широко використовується по-
няття "інтелектуальне підприємство" (the 
Intelligent Enterprise), на якому і відбува-
ються процеси інтелектуалізації. Дана кон-

цепція сформульована Дж. Б. Куїнном у 
роботі "Інтелектуальне підприємство" 
(Quinn James Brian. The Intelligent Enter-
prise: a new paradigm. Free Press, 1992), у 
якій він говорить про інтелект як про клю-
човий ресурс у виробництві та наданні по-
слуг. Основна ідея даної концепції полягає 
в тому, що інтелектуальні підприємства 
отримуватимуть стійкі конкурентні перева-
ги від діяльності, заснованої на знаннях і 
послугах, які використовують інтелекту-
альні активи. Підприємства будуть здатні 
підвищити цінність завдяки технічній дос-
коналості, кращій базі знань, більш твор-
чому реагуванню на потреби клієнтів і не-
перевершеному управлінню людським й 
інтелектуальним капіталом, який конку-
ренти не можуть відтворити [25]. Основ-
ними ознаками інтелектуалізації підприєм-
ства Дж. Б. Куїнн вважає інтенсивну гене-
рацію, розробку, використання знань і тех-
нологій для виробництва товарів і послуг, 
що є ключем до конкурентоспроможності 
підприємства в епоху глобалізації. 

Сьогодні зарубіжні науковці та пред-
ставники бізнесу активно обговорюють 
питання Індустрії 4.0 та формування "інте-
лектуального підприємства" (the Intelligent 
Enterprise), зокрема ті інноваційні рішення, 
які ера знань та інформації пропонує для 
інтелектуалізації промисловості ("інтелек-
туальної промисловості" − the Intelligent 
Industry) [26-32].  

Питання четвертої промислової рево-
люції та необхідності модернізації вітчиз-
няних промислових підприємств обгово-
рюються і в Україні. Запроваджуються ма-
сштабні заходи. Наприклад, на кінець 
2019 р. заплановано два заходи: 

"Creating the future in a changing 
world" − здійснюється Київським міжна-
родним економічним форумом. Будуть за-
прошені представники влади, бізнесу, ін-
ших держав та міжнародних компаній, 
громадських організацій [33]; 

форум "Trans4mation" − організова-
ний компанією IT-Enterprise. Спікери фо-
руму планують поділитися досвідом упро-
вадження технологій Industry 4.0 та вирі-
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шення проблем цифрової трансформації 
тощо [34].  

Асоціація підприємств промислової 
автоматизації України (АППАУ)1 [35] усі-
ляко ініціює заходи щодо розвитку підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0, зокрема її 
експерти розробили проєкт Стратегії Інду-
стрії 4.0, який було надіслано до Кабінету 
Міністрів України [36]. Фахівці АППАУ 
відзначають, що четверта промислова ре-
волюція є еволюційним продовженням по-
передньої, третьої. Якщо проявами класич-
них технологій 3.0 були роботи, ERP, 
MES/APS/APC, SCADA/HMI, автоматиза-
ція (АСУ ТП), облік/диспетчеризація, схо-
вища даних, мобільні технології, промис-
лові мережі, хмарні обчислення та ін., то 
нові технології 4.0 − це платформи ІІоТ, 
Digital Twins, коботи, 3D-друк, штучний 
інтелект, кібербезпека, VR/AR, Blockchain, 
Wearable, дрони. В АППАУ виокремлюють 
основні характеристики Індустрії 4.0, які 
роблять фабрики та заводи "розумними" й 
інтелектуально наповненими: інтеропера-
бельність, віртуалізація, децентралізація, 
реальний час, орієнтація на сервіси, мо-
дульність [36].   

Орієнтація розвитку промислових  
підприємств у напрямі Індустрії 4.0 не-
від’ємно пов’язана з інтелектуалізацією. 
Втім інтелектуалізація – це не тільки за-
провадження наднових технологій 4.0, але і 
активне використання досягнень третьої 
промислової революції.  

Таким чином, під інтелектуалізацією 
підприємства слід розуміти процес підви-
щення ролі, застосування та використання 
знань, інформації інноваційного характеру 
у функціонуванні підприємства, у резуль-
таті чого воно має та використовує у своїй 
діяльності для досягнення поставлених ці-
лей: провідні технології (розроблені та/або 

                                                           
1
 До АППАУ входять: вендори (виробни-

ки – постачальники обладнання та програмного 

забезпечення в промисловій автоматизації систем 

управління); системні інтегратори, ОЕМ (Original 

equipment manufacturer), ІТ-розробники та інтег-

ратори, інжинірингові компанії; ВНЗ; кінцеві 

споживачі – промислові підприємства та інші 

організації. 

придбані), висококваліфікований і мотиво-
ваний персонал (власно навчений і/або за-
лучений ззовні), автоматизацію і роботиза-
цію виробництва, дигіталізацію і цифрові-
зацію процесів, нематеріальні активи 
(створені та/або придбані).  

Виходячи з визначення метою інте-
лектуалізації підприємства є його модерні-
зація в напрямі сучасних технологічних 
реалій (Індустрії 4.0), поліпшення інтелек-
туальної складової виробництва, якості ви-
робленої продукції, наданих послуг (склад-
ності, інноваційності, використаних ноу-
хау) з метою збільшення прибутку та на-
буття стійких конкурентних переваг на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

 

Тенденції розвитку української про-

мисловості в контексті інтелектуалізації 
Глобальні економічні тенденції та 

вектори розвитку промисловості націлю-
ють спільноту, зокрема науковців, знайти 
відповіді на такі питання: наскільки про-
мислові підприємства готові до модерніза-
ції в напрямі Індустрії 4.0, чи готові вони 
підвищувати свою інтелектуалізацію та чи 
необхідно це в Україні. У багатьох науко-
вих статтях, присвячених питанням розвит-
ку інтелектуалізації, не приділено належної 
уваги виявленню загальних тенденцій роз-
витку цього процесу в Україні та готовнос-
ті національної промисловості до подаль-
ших трансформацій з огляду на сучасні 
світові реалії розвитку технологій. Не зро-
зуміло, на якому аналітичному матеріалі 
ґрунтуються висновки та пропозиції в ро-
ботах [14; 16; 17; 19]. Окремі показники, 
що характеризують процеси інтелектуалі-
зації економіки та праці висвітлено у дже-
релах [1; 11; 13]. Всеросійський центр ви-
вчення громадської думки та Міжнародний 
дискусійний клуб «Валдай» представили 
рейтинг країн за індексом готовності до 
майбутнього, за яким оцінили лише країни 
Великої двадцятки (G20) [37]. 

Виходячи з того, що знання й інфор-

мація інноваційного характеру є пріоритет-

ними для створення та одержання новітніх 

технологій, їх упровадження і використан-

ня для розвитку підприємств, галузей та 
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економіки загалом, доцільно проаналізува-

ти готовність української промисловості до 

розвитку в напрямі Індустрії 4.0 в контекс-

ті інтелектуалізації. Аналіз може бути здій-

снено на основі таких показників: 

сукупність показників, що оцінюють 

готовність національних виробництв до 

майбутнього, зокрема впровадження тех-

нологій четвертої промислової революції 

(надані Всесвітнім економічним форумом); 

сукупність показників, що оцінюють 

складність економіки, зокрема Індекс еко-

номічної складності (розрахунки Гарвард-

ської лабораторії зростання) та показники, 

що характеризують структуру промислової 

продукції (дані Державної служби статис-

тики України); 

додана вартість промисловості (дані 

Світового банку); 

показники розвитку науки і техноло-

гій, інноваційного і технологічного розвит-

ку (дані Світового банку); 

показники інноваційної активності 

підприємств (дані Державної служби ста-

тистики України); 

глобальний індекс інновацій і показ-

ники, які його визначають (методика Між-

народної бізнес-школи INSEAD, Франція).  

Обрана сукупність показників дозво-

ляє проаналізувати процеси створення, пе-

редачі, використання знань, зростання ін-

телектуального капіталу, використання но-

вітніх технологій і ноу-хау у виробництві, 

оригінальність і складність представлених 

на ринку товарів та частку доданої вартості 

в них. Усе це дає змогу оцінити готовність 

української промисловості до модернізації 

в напрямі Індустрії 4.0 в контексті інтелек-

туалізації.  

1. Оцінка Всесвітнього економічного 

форуму готовності національних вироб-

ництв до майбутнього, зокрема впровад-

ження технологій четвертої промислової 

революції, базується на визначенні двох 

ключових компонентів: структури вироб-

ництва країни й основних чинників − драй-

верів виробництва, що характеризують 

спроможність країни здійснювати транс-

формації виробничих систем. За цією ме-

тодикою передбачено розподіл країн на 

чотири групи залежно від розвитку струк-

тури виробництва і драйверів. Україна 

входить у найбільшу групу країн, що роз-

виваються (Nascent) та із 100 країн рейтин-

гу готовності до розвитку виробництва по-

сідає у 2018 р. 43 місце. Країни, що вхо-

дять у цю групу, характеризуються як ті, 

що мають обмежену виробничу базу, а та-

кож не мають яскраво виражених драйве-

рів для впровадження технологій Індуст-

рії 4.0 (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Чинники готовності України до майбутнього, зокрема впровадження тех-

нологій четвертої промислової революції 1 

Показник Рейтинг із 100 країн Оцінка (максимум 10) 

1. Структура виробництва, всього 43 5,17 

У тому числі: 

складність виробництва 41 6,0 

масштаб виробництва 57 3,9 

2. Драйвери виробництва, всього 67 4,47 

У тому числі: 

технології та інновації 74 3,5 

людський капітал 34 5,8 

глобальна торгівля й інвестиції 59 5,1 

інституціональні рамки 94 3,4 

стійкі ресурси 88 4,6 

зовнішній попит  58 4,6 
 
1
 Складено на основі даних Міжнародного економічного форуму [38]. 
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2. Структура виробництва україн-
ської промисловості за складністю і масш-
табами наразі має середні показники. Ос-
новні чинники (драйвери) виробництва в 
Україні мають середні та низькі оцінки і 
позиції в рейтингу, що свідчить про слаб-
кість основних чинників (драйверів) розви-
тку промисловості. Відносно оптимістичні 
показники має стан людського капіталу: 
освіти та професійної підготовки (зокрема 
у сфері математики і природничих науках), 
наявність науковців і зайнятих у науко-
містких галузях, цифрові навички населен-
ня. Втім потенціал країни до залучення та 
збереження високоосвіченого людського 
капіталу є вкрай низьким (90 місце у рей-
тингу). Дуже низьку ефективність демон-
струє інституціональна структура (ефек-
тивність уряду, державних інституцій, стан 
корупції, верховенство права) – 94 місце у 
рейтингу із 100 країн. Тож для України  
розвиток промисловості в напрямі Індуст-
рії 4.0 − це виклик, оскільки готовність до 
впровадження технологій четвертої про-
мисловості революції є недостатньою. 

3. Індекс економічної складності 
(Economic Complexity Index − ECI)1, що 
розраховується дослідниками Гарвардської 
лабораторії зростання (дослідницька про-
грама в Центрі міжнародного розвитку), 
характеризує рівень можливостей і ноу-хау 
країн, що визначаються складністю експор-
тованих нею товарів [39]. Україна за даним 
рейтингом посідає 42 місце серед 133 кра-
їн. Порівняно з попереднім десятиліттям 
економіка України стала менш складною, 

                                                           
1
 Economic Complexity Index (ECI) − вимі-

рює інтенсивність знань, втілених в економіку, 

враховуючи експортовані нею товари та знання, 

втілені в них. Рейтинг країн заснований на тому, 

наскільки різноманітним і складним є їх експорт-

ний кошик. Країни, в яких існує велика різнома-

нітність продуктивних ноу-хау, особливо склад-

них спеціалізованих ноу-хау, здатні виробляти 

перелік складних продуктів (із високою доданою 

вартістю – авт.). Складність експорту країни 

впливає на поточний рівень доходів. Якщо склад-

ність економіки перевищує очікування щодо рів-

ня доходів, то в країні спостерігатиметься більш 

швидке зростання в майбутньому. Таким чином, 

ECI забезпечує міру економічного розвитку [39]. 

що пояснюється відсутністю диверсифіка-
ції експорту. 

Даний показник оцінює саме склад-
ність вироблених й експортованих товарів, 
наскільки виробництво потребує провідних 
ноу-хау. Втім він неповною мірою харак-
теризує стан і розвиток економіки, оскіль-
ки, наприклад, Норвегія, яка посідає за ін-
дексом економічної складності 41 місце, 
має високий рівень доходів та 2 місце в 
рейтингу найбагатших економік (серед 133 
країн). Натомість Україна є країною із рів-
нем доходів на душу населення нижче се-
реднього та за благополуччям економіки 
посідає 96 місце. Це досить низька позиція 
серед інших країн з урахуванням промис-
лового та ресурсного потенціалу, який ма-
ла Україна на початку своєї незалежності. 
ВВП на душу населення за ПКС в Україні 
за останні 10 років коливається, але відчут-
не зниження відбулося у кризові періоди 
(2009, 2014-2015 рр.). Порівняно із сусід-
німи країнами − розвинутими і тими, що 
розвиваються, рівень ВВП на душу насе-
лення за ПКС є критично низьким (табл. 2). 
Також за прогнозами Гарвардської лабора-
торії зростання до 2027 р. економіка Укра-
їни в цілому зростатиме повільно − лише 
на 2,4% щороку.  

Як відзначено вище, складність еко-
номіки передусім залежить від знань, вті-
лених в економіку, з урахуванням експор-
тованих нею товарів та знань, зокрема за-
гального рівня технологій, складних ноу-
хау, висококваліфікованого персоналу то-
що. Українська економіка порівняно з ін-
шими країнами світу (США, Німеччиною, 
Великобританією, Польщею, РФ) не де-
монструє значних показників валового екс-
порту та валового імпорту, що свідчить про 
недостатню купівельну спроможність краї-
ни та зниження виробничого потенціалу, і 
все це на тлі системної кризи. Незважаючи 
на те що найбільшу питому вагу в експорті 
України становлять ІКТ (11,26% експорту), 
їх обсяг дорівнює лише 6,9 млрд дол. 
(табл.  3). Наприклад, США експортує ІКТ 
на 371,0 млрд дол., Німеччина – 172,0,  
Великобританія – 169,0, Польща – на 28,7, 
РФ – на 27,5 млрд дол. 
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Таблиця 2 – Характеристика окремих країн за складністю економіки, добробутом (дані 
2017 р.) і перспективами економічного зростання до 2027 р. 1 

Країна 

Рейтинг за рівнем 
доходів на душу на-

селення (із 133 країн) 
ВВП на 

душу насе-
лення в 

середньому 
за останні 
5 років, % 

ВВП на 
душу на-
селення 
за ПКС, 

дол. 
США 

Рейтинг 
країн за ін-

дексом 
економічної 
складності  

(ECI) 

Прогноз зрос-
тання економіки 

до 2027 р.  
щороку 

рівень  
доходу 

місце в 
рейтингу 

самих 
багатих 

економік 

темп  
зростання 

% 

Японія високий 21 1,4 38331 1 повільно 2,03 

Швейцарія високий 1 0,7 66299 2 повільно 2,4 

Німеччина високий 14 1,2 52574 4 повільно 2,0 

Чехія високий 31 2,7 38019 6 повільно 2,3 

США високий 6 1,5 59927 12 повільно 2,6 

Італія високий 22 0,1 40981 13 повільно 1,9 

Великобританія високий 19 1,5 44896 14 помірно 3,0 
Польща високий 44 3,3 29930 21 помірно 3,1 

Канада високий 13 0,9 46723 35 помірно 3,1 

Норвегія високий 2 0,6 62182 41 повільно 2,5 

Китай 
вище  

середнього 
55 6,5 16782 19 швидко 6,1 

Білорусь 
вище  

середнього 
70 -0,3 18915 29 помірно 4,5 

Туреччина 
вище  

середнього 
49 4,3 27878 38 помірно 4,64 

Російська  
Федерація 

вище  
середнього 

48 -0,1 25766 49 повільно 2,5 

Україна 
нижче  

середнього 
96 -1,0 8693 42 повільно 2,4 

Індія 
нижче  

середнього 
104 6,2 7168 45 швидко 5,5 

 
1 
Складено на основі даних Гарвардської лабораторії зростання [39]. 

 
 

 Україна є ефективним експортером 
переважно сільгосппродукції та напівфаб-
рикатів металургійної промисловості. Ви-
робництво цих галузей, згідно з даною 
концепцією, не потребує складних ноу-хау 
у виробництві. 

Державна служба статистики Украї-
ни надає подібні результати. У структурі 
промислової продукції, яка за останні вісім 
років суттєво не змінилася, найбільшу час-
тку складає переробна промисловість (у 
2017 р. − 62,1%). У її структурі лідирують 
харчова промисловість (21%), металургія і 
металообробка (15,6%); машинобудування 
складає 6,4% [41]. Оскільки відбулося зна-

чне зниження майже всіх показників мета-
лургійного виробництва та машинобуду-
вання [42, с. 296, 314], готовність їх до мо-
дернізації на сьогоднішній день є вкрай 
низькою.  

У даний час Україна поступово змі-
нює експортну орієнтацію. Це можна наз-
вати позитивним моментом з позиції роз-
витку нових ринків збуту продукції. Так, у 
2018 р. в України було 169 торгових парт-
нерів, основні з яких за торговельним обі-
гом в експорті − це: Російська Федерація 
(7,7%), Польща (6,9%), Туреччина (4,9%), 
Німеччина (4,6), Італія (5,5%), Індія (4,6%), 
Китай (4,6%) та ін. [43]. 
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Таблиця 3 – Товарні групи, що займають найбільшу питому вагу в експорті  

України (2017 р.) 
1
 

Товарна група 

Валовий 

експорт, 

млрд дол. 

США 

Питома 

вага, % 

Порівняльна 

перевага (Reve-

aled Compa-

rative Advan-

tage / RCA)* 

Індекс склад-

ності продук-

ту (Product 

Complexity 

Index / PCI)** 

ІКТ 6,9 11,26 - 0,308 

Транспортні послуги 5,92 9,66 - -0,547 

Соняшникова, сафлорова або бавов-

няна олія та їх фракції, нерафінована 

і рафінована, але без хімскладу 4,32 7,05 141 -1,02 

Кукурудза 3,07 5,01 35,6 -0,791 

Пшениця 2,99 4,88 26,4 0,046 

Напівфабрикати із заліза або нелего-

ваної сталі 2,92 4,76 40,4 -0, 637 

Феросплави 1,20 1,95 14,9 -0,847 

Залізні руди і концентрати 2,70 4,41 9,92 -1,83 

Прокат плоский із заліза і нелегова-

ної сталі 60 мм чи більше 1,80 2,95 13,9 0,63 

Ізольовані дроти, кабелі  та інші еле-

ктричні провідники 1,42 2,32 4,25 -0,239 
 

1
 Складено на основі даних Гарвардської лабораторії зростання [40]. 

* RCA – показує, наскільки країна є ефективним експортером (імпортером). Країна є ефективним 

експортером, якщо вона експортує більше, ніж її «справедлива питома вага» або частка, яка, принаймні, 

дорівнює частці загальної світової торгівлі, яку представляє продукт (RCA> 1). 

** PCI – свідчить про кількість і складність ноу-хау, необхідних для виробництва товару. До най-

більш складних товарів відносять: складні машини, електроніку, хімічні продукти, які можуть виробляти 

лише окремі країни та які потребують ноу-хау у виробництві. 

 

Такі провідні галузі України, як ме-

талургія та машинобудування, є переважно 

експортоорієнтованими. Як повідомляє 

Національний банк України, експорт про-

дукції машинобудування на сьогоднішній 

день суттєво знизився практично по всіх 

регіонах [44]. Ємність внутрішнього ринку 

металургійної продукції залишається не-

значною. Основним обмеженням для укра-

їнської продукції на металургійних ринках 

розвинутих країн є відсутність попиту на 

готову металургійну продукцію. Розвинуті 

країни надають перевагу закупівлі напів-

фабрикатів для їх подальшого перероблен-

ня у високоякісні готові вироби з високою 

доданою вартістю.  

З метою оновлення та модернізації 

Україна не імпортує в достатній кількості 

товари, що мають високу складність вироб-

ництва, що свідчить про знижену інвести-

ційну й інноваційну спроможність країни 

та її підприємств. Так, імпорт ІКТ складає 

лише 3,42 млрд дол. Наприклад, США  

імпортує ІКТ на 226,0 млрд дол., Німеччи-

на – 158,0, Великобританія – 89,0, Поль-

ща – 19,2, РФ – на 39,9 млрд дол. [40]. 

Таким чином, для того щоб підвищи-

ти складність економіки та промислової 

продукції, яка виробляється в Україні, слід 

збільшити інноваційну складову знань,  

технологій та інших ноу-хау у виробництві 

традиційних галузей, розвивати високо- та 

середньо-високотехнологічні галузі еконо-

міки. Оскільки експорт ІКТ займає най-

більшу частку в експорті (11,26%), дана 

галузь має потенціал, що потребує стиму-

лювання її розвитку. 
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4. Як свідчить показник доданої вар-

тості промисловості (рис. 1), із 1990 р. 

Україна лише втрачала позиції у промис-

ловому виробництві та створенні ним до-

даної вартості, тобто конкурентоспромож-

ність товарів і ступінь їх обробки знижува-

лися. Натомість зростання доданої вартості 

спостерігається у її найбільших партнерів 

за експортом: Німеччині, Польщі, Туреч-

чині, Індії.  
 

 

Складено за даними Світового банку [45]. 

 

Рисунок 1 – Динаміка доданої вартості в промисловості (з урахуванням будівництва) 

України та її партнерів за експортом у 2018 р. (Industry (including 

construction), value added (constant 2010 US$). 

 
 

Низька додана вартість промислового 

виробництва знижує можливості для роз-

витку підприємств та їх готовності рухати-

ся в напрямі Індустрії 4.0. 

5. Світовий банк оцінює розвиток на-

уки і технологій, інноваційного і техноло-

гічного розвитку країн за такими показни-

ками: кількість науковців, які здійснюють 

наукові дослідження та розробки (НДДКР); 

кількість наукових журнальних статей; ви-

трати на НДДКР; показники високотехно-

логічного експорту; обсяг зборів від вико-

ристання інтелектуальної власності; кіль-

кість поданих патентних заявок; кількість 

поданих заявок на промисловий дизайн 

[46]. Так, в Україні протягом 2005-2017 рр. 

витрати на НДДКР у середньому складали 

лише 0,45% від ВВП. Для порівняння: у 

Німеччині – 2,94%, Італії – 1,29, США – 

2,74, Великобританії – 1,69, Норвегії – 

2,03, Польщі – 0,97, Туреччині – 0,88, Ро-

сійській Федерації – 1,10, Білорусі – 0,59, в 

Індії – 0,62%. Тож очевидно, що розвиток 

процесів інтелектуалізації потребує збіль-

шення витрат на НДДКР. 

Дані Світового банку також підтверд-

жують, що високотехнологічний експорт 

України має вкрай низькі показники: лише 

1248 млн дол., з яких промисловий експорт 

становить 5,4%. Для порівняння: у Німеч-

чині обсяг високотехнологічного експорту 

становить 209610 млн дол. (з яких 15,8% − 

промисловий); США – 156366 (18,9% − 

промисловий); Італії – 33821 (7,7% − про-

мисловий); Великобританії – 76533 (2,6% − 

промисловий); Норвегії – 4295 (21,2% − 
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промисловий); Польщі − 22237 (10% − 

промисловий); Туреччині – 3117 (2,3% − 

промисловий); РФ – 10183 (11,0% − про-

мисловий); в Індії – 20273 млн дол. (з яких 

9,0% − промисловий) [46]. 

6. За даними Державної служби ста-

тистики України частка інноваційно актив-

них підприємств протягом 2000-2018 рр. 

коливається, але не перевищує 19% 

(рис. 2). 
7.  

 

 
 

Складено за даними Державної служби статистики України [43; 47; 48]. 
 

Рисунок 2 – Питома вага підприємств в Україні, що здійснювали інновації 

 

У 2018 р. інновації здійснювали 16,4% 

(найвищий показник за останні роки спосте-

рігався у 2016 р. – 18,9%). Серед під-

приємств промисловості частка інноваційно 

активних не досягає 17%: у 2016 р. вона має 

найбільший за 17 років показник – 16,6%, у 

2017 р. − 14,3, у 2018 р. – 15,6%. Разом з тим 

із 2000 р. суттєво зменшилася питома вага 

реалізованої інноваційної продукції промис-

ловості. Якщо у 2000 р. вона становила 

9,4%, то у 2017 р. – лише 0,8%. Це підтвер-

джує орієнтацію українських підприємств на 

реалізацію неінноваційної продукції з низь-

кою доданою вартістю, що свідчить про їх 

недостатній рівень інтелектуалізації. 

У 2018 р. інноваційну діяльність у 

промисловості здійснювали 777 промисло-

вих підприємств, або 16,4% обстежених (у 

2010 р. їх було 1462). Основним джерелом 

фінансування інноваційних витрат зали-

шаються власні кошти підприємств – 

10742 млн грн, або 88,2% загального обся-

гу витрат на інновації. Кошти державного 

бюджету становлять 639,1 млн грн, або 

5,2%; місцевих бюджетів – 13,4 млн грн, 

або 0,1%; вітчизняних інвесторів – 

109,7 млн грн, або 0,9%, іноземних – 

107,0 млн грн, або 0,87%; кредитні − 

473,9 млн грн, або 3,9% загального обсягу 

витрат на інновації [48, с. 68]. 

В Україні, за даними Державної  

служби статистики, найбільше впроваджу-

вали інновації у 2018 р. підприємства з ви-

робництва [48, с 67]: фармацевтичних про-

дуктів і препаратів – 55,7% від загальної 

кількості обстежених; хімічних речовин і 

хімічної продукції – 24,8; комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції – 37,6; 

електричного устаткування – 29,6; машин і 

устаткування, не віднесених до інших 

угрупувань, – 26,8; автотранспортних засо-

бів, причепів і напівпричепів та інших тра-

нспортних засобів – 31,1% від загальної 

кількості обстежених. 
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8. Подібні оцінки розвитку іннова-

цій, а також чинників інноваційного і тех-

нологічного розвитку розраховуються за 

методикою Міжнародної бізнес-школи 

INSEAD у Франції, агрегований показник 

якого Глобальний індекс інновацій (The 

Global Innovation Index − GII). Глобальний 

індекс інновацій складається з 80 показни-

ків для 129 країн, які детально характери-

зують інноваційний розвиток країн світу.  

Успішність економіки пов'язана з на-

явністю як інноваційного потенціалу, так і 

умов для його втілення. Тому GII розрахо-

вується як зважена сума оцінок двох груп 

показників [49]: 

наявні ресурси й умови для здійснен-

ня інновацій (Innovation Input) − інститути, 

людський капітал і дослідження, інфра-

структура, розвиток внутрішнього ринку, 

розвиток бізнесу;  

досягнуті практичні результати здійс-

нення інновацій (Innovation Output) − роз-

виток технологій і економіки знань, ре-

зультати творчої діяльності. 

За підсумком Глобального індексу 

інновацій (GII) Україна у 2019 р. достатньо 

стабільно посідає 47 місце серед 129 країн 

світу. При цьому за першим субіндексом 

інновацій, що характеризує стан розвитку 

інститутів; людського капіталу та здійс-

нення досліджень; інфраструктури; розвит-

ку внутрішнього ринку;  розвитку бізнесу 

(Innovation Input) – 82 місце. За другим  

субіндексом, що характеризує розвиток 

технологій і економіки знань, результати 

творчої діяльності (Innovation Output), – 36 

місце в рейтингу [50]. Дана оцінка під-

тверджує недостатні умови для створення 

та впровадження інновацій, зокрема на під-

приємствах. Втім агреговані показники ви-

світлюють лише загальну тенденцію, і для 

виявлення слабких та сильних сторін інте-

лектуалізації підприємств необхідна більш 

глибока оцінка. 

Виходячи за рамки визначених показ-

ників оцінки готовності української про-

мисловості до модернізації в напрямі Інду-

стрії 4.0 в контексті інтелектуалізації слід 

відзначити, що, незважаючи на глобальне 

охоплення комп’ютеризацією, українські 

підприємства недостатньо активно вико-

ристовують дані можливості а розвитку та 

для залучення за допомогою інтернет-

технологій стейкхолдерів. На даний мо-

мент лише 40327 підприємств України ви-

користовують комп’ютери у своїй діяльно-

сті, з них 10090 – це підприємства перероб-

ної промисловості. Із 10090 підприємств 

переробної промисловості, які впродовж 

2017 р. використовували соціальні медіа, 

тільки 1289 мають веб-сайти з мультиме-

дійним вмістом [60, с. 199, с. 203].  

Також за офіційними статистичними 

даними поки неможливо проаналізувати, на-

скільки активно підприємства України впро-

ваджують та використовують технології Ін-

дустрії 4.0: інтернет речей, процеси розбудо-

ви цифрової інфраструктури і дигіталізації. 

Очевидно, що впровадження іннова-

цій, розвиток інтелектуального капіталу, 

зокрема нематеріальних активів, викорис-

тання інтернет-технологій сприяють зрос-

танню вартості підприємств і брендів, що 

за ними закріплені. В Україні у 2018 р. 

найдорожчими українськими брендами бу-

ли: Моршинська – 533 млн дол. (зростання 

за рік 5,1%); Нова пошта – 285 (зростання 

за рік 30,7%); Розетка − 244 (зростання за 

рік 36,3%); Приватбанк − 237 млн дол. 

(зростання за рік 12,3%) [51].  
У 2018 р. у рейтингу 100 найдорож-

чих українських брендів з’явилися підпри-
ємства фармацевтичної галузі, яких не бу-
ло в рейтингу 2017 р. Зростання вартості 
фармацевтичної галузі можна пояснити 
тим, що наразі ці підприємства є найбільш 
інноваційно активними. Втім, так само як і 
в 2017 р., у 2018 р. у рейтингу 100 найдоро-
жчих брендів України немає жодного підп-
риємства базових галузей промисловості, 
зокрема машинобудування та металургії. Це 
вказує на те, що необхідно звернути увагу 
на проблему формування промислових бре-
ндів у цих та інших галузях, їх укріплення і 
популяризацію попиту на їх продукцію. 
Так, з українського рейтингу найдорожчих 
брендів видно, які галузі в Україні мають 
найбільшу готовність до впровадження тех-
нологій Індустрії 4.0. Це передусім підпри-
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ємства, бренди яких на сьогоднішній день є 
найдорожчими: харчова промисловість, 
електронна комерція, фінансовий сектор, 
логістика. 

Таким чином, потенціал промисло-
вих підприємств, передусім базових галу-
зей, щодо розвитку в напрямі Індустрії 4.0 
суттєво знижений. Сучасні вектори світо-
вого промислового розвитку є здебільшого 
викликом до можливостей і готовності 
української промисловості. В Україні є по-
тенціал щодо розвитку ІКТ, однак стимули 
до поглиблення розвитку на основі інтелек-
туалізації відсутні. 

 

Чинники розвитку національної 

промисловості в контексті інтелектуалі-

зації  
Аналіз показників розвитку промис-

ловості підприємств в Україні в контексті 
інтелектуалізації свідчить, що модернізація 
промислових підприємств у напрямі Індус-
трії 4.0 залежить від внутрішніх і зовніш-
ніх чинників. 

Внутрішні чинники: фінансові, ви-
робничі, трудові, маркетингові та інші,  
які пов'язані з використанням усіх видів 
ресурсів, необхідних підприємству для 
здійснення своєї діяльності, та є підконт-
рольними йому. Дані чинники є сферами 
модернізації в напрямі інтелектуалізації.  

Зовнішні чинники, непідконтрольні 
підприємству, частково регулюються дер-
жавою, обумовлені глобальними процеса-
ми, розвитком суспільства, попитом, тен-
денціями і трендами. У загальному вигляді 
чинники модернізації промислових підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх 
інтелектуалізації наведено на рис. 3. 

В Україні функціонує багато підпри-
ємств, які формально мають наукоємне ви-
робництво та які можна віднести до високо- 
та середньо-високотехнологічних галузей, 
які потребують модернізації в напрямі Інду-
стрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації. Пе-
редусім до наукоємних підприємств, а та-
кож підприємств, що мають складні та ви-
сокі технології (high technology, high tech, 
hi-tech), відносять підприємства машинобу-
дування, авіаційної промисловості, косміч-

ної, хімічної, фармацевтичної галузей та ін. 
Підвищення конкурентоспроможності в на-
прямі Індустрії 4.0 на основі інтелектуаліза-
ції стає важливим завданням для них. Однак 
виробничі потужності багатьох наукоємних 
підприємств в Україні було сформовано ще 
за часів СРСР, тому вони потребують онов-
лення та модернізації не тільки виробницт-
ва, але і всього, що його супроводжує, 
сприяє створенню товару (послуг) і його 
руху до споживача. Розвиток наукоємних і 
високотехнологічних галузей в Україні пот-
ребує збільшених витрат на розвиток інте-
лектуального капіталу, впровадження інно-
вацій і розробок, НДДКР (R&D). 

Процес інтелектуалізації підприємст-
ва відображено на рис. 4. Інтелектуалізація 
має охоплювати всі напрями діяльності  
підприємства та має чітку мету: модерніза-
цію підприємства в напрямі сучасних тех-
нологічних реалій (Індустрії 4.0), підви-
щення інтелектуальної складової виробни-
цтва, виробленої продукції, наданих послуг 
(складності, інноваційності, використаних 
ноу-хау) з метою збільшення прибутку і 
набуття стійких конкурентних переваг на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Отже, впровадження технологій чет-
вертої промислової революції для України 
та її підприємств є складним викликом. У 
роботах, присвячених проблемам інтелек-
туалізації [11-19], немає чітких відповідей, 
що необхідно робити для модернізації під-
приємств у напрямі Індустрії 4.0 в контекс-
ті світових тенденцій і досвіду промисло-
вих підприємств − лідерів упровадження 
провідних технологій та інтелектуалізації 
по всьому світу. 

Розвиток промислових підприємств в 
умовах Індустрії 4.0. є питанням загально-
світового масштабу. Це підтверджується 
дослідженнями провідних світових органі-
зацій, зокрема Всесвітнього економічного 
форуму, міжнародної консалтингової ком-
панії McKinsey & Company, Організації 
об'єднаних націй з промислового розвитку 
(UNIDO) та ін., які вивчають дану пробле-
матику та виявляють загальні закономірно-
сті успішного розвитку промислових підп-
риємств у сучасних умовах. 
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Рисунок 3 – Чинники модернізації промислових підприємств у напрямі Індустрії 4.0 на 

основі їх інтелектуалізації 

 

UNIDO рекомендує розвивати парт-

нерські відносини між урядом і бізнесом та 

підтримувати роль приватного сектору як 

рушійної сили розвитку промисловості. 

Уряд повинен формувати промислову по-

літику, створюючи сприятливі умови роз-

витку промисловості. У контексті інтелек-

туалізації урядам рекомендується: сприяти 

впровадженню, використанню та створен-

ню технологій, що розширюють базу знань 

і присутність на внутрішньому і зовніш-

ньому ринках; впливати на знання, обізна-

ність, готовність і спроможність спожива 

чів промислової продукції; сприяти підви-

щенню попиту на інноваційну продукцію 

промисловості; управляти стратегічними 

інвестиціями в інновації [52, с. 21-22]. 

У рамках спільного проєкту Всесвіт-

нього економічного форуму і McKinsey & 

Company виокремлено три основних на-

прями трансформації виробництва: мере-

жева інтеграція, інтелектуалізація та гнуч-

ка автоматизація [53, с. 7]. За підсумками 

аналізу більше тисячі провідних виробни-

чих компаній світу виокремлено в групу 

підприємств ("маяків"), які є орієнтиром і 

прикладом успішного впровадження тех-

нологій четвертої промислової революції  

у виробництво та яким вдалося вийти на 

новий рівень ефективності. Найбільш  
 

Внутрішні чинники,  
підконтрольні підприємству (сфери модернізації) 

■  виробничі; 

■  фінансові й інвестиційні; 
■  трудові та людський капітал; 

■  нематеріальні активи й інтелектуальний капітал; 

■  менеджмент і мотивація; 

■  маркетингові; 

■  соціальні; 

■  інституціональні 

Модернізація промислових підприємств у напрямі 

Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації 

■  загальноекономічні (стан розвитку економіки й економічна стабільність); 
■  політичні; 
■  фінансові ресурси і капітальні інвестиції; 
■  технології та доступ до них; 
■  інформаційні; 
■  ринок праці; 
■  соціальні та ментальні; 
■  цінова політика і цінова кон’юнктура; 
■  обсяги ринку і доступ на ринки сировини та збуту; 
■  умови конкуренції (конкуренція в галузі); 
■  попит на продукцію підприємства;   
■  інституціональні та правові (адміністративні перешкоди, податкове навантаження, взаємодія з 
органами влади, участь у формальних і неформальних організаціях, правовий захист бізнесу, 
нормативні параметри) 

Зовнішні  чинники, непідконтрольні підприємству 

Класичні  

технології 3.0 

Нові  

технології 4.0 
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Рисунок 4 – Складові процесу інтелектуалізації підприємства  
 

передовими виробничими підприємствами 

світу визнано такі [53, с. 10]: Bayer (фар-

мацевтична продукція, Італія); BMW (ав-

томобілебудування, Німеччина); Bosch (ав-

томобілебудування, Китай); Danfoss (про-

мислове обладнання, Китай); Fast Radius і 

UPS (адитивне виробництво, США); 

Foxconn Industrial Internet (електроніка, Ки-

тай); Haier (побутова техніка, Китай); 

Johnson & Johnson DePuy Synthes (вироби 

медичного призначення, Ірландія); Phoenix 

Contact (промислова автоматика, Німеччи-

на); Procter & Gamble (споживчі товари, 

Чехія); Rold (електротехніка, Італія); 

Sandvik Coromant (промислове обладнання, 

Швеція); Saudi Aramco (підготовка газу, 

Саудівська Аравія); Schneider Electric (еле-

ктротехніка, Франція); Siemens (промисло-

ва автоматика, Китай); Tata Steel (метало-

продукція, Нідерланди). 

Відмітними рисами та чинниками ус-

піху лідерів упровадження технологій чет-

вертої промислової революції ("маяків") у 

контексті інтелектуалізації визначено такі 

[53, с. 17]: 

1. Розвиток людського капіталу. За-

мість того щоб замінювати операторів ма-

шинами, вони трансформують їх роботу,  

МЕТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ – модернізація підприємства в напрямі сучасних технологіч-

них реалій (Індустрії 4.0), підвищення інтелектуальної складової виробництва, виробленої про-

дукції, наданих послуг (складності, інноваційності, використаних ноу-хау) з метою збільшен-

ня прибутку і набуття стійких конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках 

Інтелектуалізація напрямів діяльності 

підприємства: 

 виробнича; 

 інноваційна; 

маркетингова; 

 інвестиційна; 

 комерційна; 

 економічна; 

 соціальна; 

 післяпродажного 

сервісу 

 

 

Задоволення суспільних потреб 

Збільшення прибутку й одержання ін-

ших результатів діяльності (підвищен-

ня вартості, конкурентоспроможності, 

репутації, рейтингу тощо) 

Проміжний результат інтелектуаліза-

ції – активне використання на підпри-

ємстві та наявність: 

- провідних технологій (розроблених 

і/або придбаних) − машин, обладнання, 

матеріалів, ресурсів; 

- висококваліфікованого і мотивованого 

персоналу; 

- автоматизації та роботизації виробництва; 

- дигіталізації та цифровізації процесів, у 

т.ч. смарт-управління виробництвом у 

режимі реального часу; 

- нематеріальних активів (створених і/або 

придбаних) 

Сфери  
інтелектуалізації: 

 праця персоналу; 

 процеси і види 
діяльності; 

 засоби і предме-
ти праці; 

 виробництво та 
виробничі відно-
сини; 

 системи менедж-
менту 

 підприємництво 

За рахунок чого  

(інструменти): 

- навчання, підви-

щення кваліфікації 

персоналу підприєм-

ства; 

- придбання, ство-

рення та використан-

ня нових знань, ін-

формації, нових тех-

нологій, систем 

управління, предме-

тів праці в діяльності  
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роблячи її менш рутинною і більш ціка-

вою, різноманітною та продуктивною. До-

слідження McKinsey свідчить, що менше 

5% професій можна повністю автоматизу-

вати при сучасному рівні розвитку техно-

логій, проте у 62% професій є не менше 

30% завдань, які автоматизуються. Напри-

клад, на заводі Rakona, що входить до гру-

пи Procter & Gamble, для поглиблення ін-

телектуалізації усіляко сприяють розвитку 

навичок співробітників. Ефективно вико-

ристовують зовнішні джерела знань щодо 

цифровізації та автоматизації, такі як взає-

модія з університетами Праги, співпраця зі 

стартапами і участь у студентських про-

грамах обміну, в рамках яких студенти ІТ-

спеціальностей працюють разом зі співро-

бітниками Rakona. Також на підприємстві 

розроблена програма розвитку навичок, 

доступна для всіх співробітників. Завдяки 

їй нові технології в таких галузях, як аналі-

тика, інтелектуальна робототехніка й ади-

тивне виробництво, стали більш зрозумі-

лими та звичними для персоналу. У ре-

зультаті у співробітників сформувалися 

спеціальні навички, а на підприємстві з'яв-

илися нові посади, такі як керівник з пи-

тань кібербезпеки. 

2. Лідерство в галузі та провідна 

роль у формуванні стандартів. Четверта 

промислова революція принципово відріз-

няється від програм безперервного вдоско-

налення, що десятиліттями панували на 

виробничих підприємствах. Мається на увазі 

не поступовий розвиток, а якісний стрибок 

із виходом на нові стандарти. Для перетво-

рення операційної діяльності "маяки" ви-

користовують різні сценарії Індустрії 4.0. 

3. Відкриті інновації та співробіт-

ництво. "Маяки" відкриті до інновацій та 

орієнтовані на співпрацю. Вони викорис-

товують тристоронню схему впровадження 

інновацій, яка передбачає співпрацю при-

ватного, державного та громадського сек-

торів, включаючи наукові організації. За-

стосування надійних механізмів у галузі 

кібербезпеки забезпечує необхідний рівень 

захисту з партнерами і відвідувачами. 

4. Великий і малий бізнес. Інноваційні 

технології четвертої промислової револю-

ції доступні не тільки великим підприємст-

вам, але і представникам малого та серед-

нього бізнесу, які можуть досягти значних 

результатів, використовуючи практичні 

рішення, що не потребують великих інвес-

тицій. 

5. Підприємства розвинутих країн і 

країн, що розвиваються. Галузь поширен-

ня технологій Індустрії 4.0 не обмежується 

розвинутими країнами. "Маяки" є і в роз-

винутих країнах, і в країнах, що розвива-

ються. Китай − один із лідерів революції з 

великою кількістю "маяків"; чимало їх і в 

країнах Східної Європи. Це свідчить про 

те, що інші фінансові та операційні перева-

ги є більш важливими за скорочення ви-

трат на персонал. 

6. Наявність двох взаємодоповнюю-

чих шляхів масштабування, п'ятьох відмі-

тних рис процесу створення вартості та 

чотирьох видів навичок. "Маяки" досяга-

ють значного ефекту при мінімальній мо-

дернізації обладнання. Більшість "маяків" 

з'явилися в результаті перетворення існую-

чих підприємств. Оптимізація наявної ін-

фраструктури і вибіркове впровадження 

нового обладнання дозволяють реалізувати 

багато переваг. 

Всесвітнім економічним форумом 

спільно з McKinsey & Company визначено 

три інструменти, які допомагають приско-

рити впровадження технологій четвертої 

промислової революції [53, с. 22-23]: 

механізм масштабування − описує 

найбільш ефективні методи широкого 

впровадження технологій, включає методи 

формування інноваційної виробничої сис-

теми та наскрізних інновацій по всьому 

ланцюгу створення вартості; 

механізм створення вартості, засно-

ваний на реальному досвіді впровадження 

технологій Індустрії 4.0 (39 сценаріїв), під-

креслює особливу роль інтелектуальних 

технологій, мережевої інтеграції та гнучкої 

автоматизації (прийняття рішень на основі 

аналізу великих даних, демократизованих 

виробничих технологій, робота згідно з 
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принципами Agile1, додаток нових сценарі-

їв, нові бізнес-моделі); 

модель загального управління − до-

зволяє прискорити впровадження техноло-

гій: стратегія і бізнес обґрунтування техно-

логій четвертої промислової революції; ар-

хітектура для інтернету речей, розрахована 

на масштабування; розвиток навичок спів-

робітників за допомогою "цифрових ака-

демій" і "розумних фабрик"; залученість 

персоналу до процесів розвитку, форму-

вання особистої відповідальності кожного 

співробітника за спільну справу. 

За рекомендаціями Всесвітнього еко-

номічного форуму та McKinsey & Company 

для широкомасштабного впровадження 

технологій четвертої промислової револю-

ції потрібні спільні зусилля бізнесу та дер-

жави. Уже сьогодні уряди деяких країн 

вкладають кошти у створення національ-

них платформ, щоб підвищити обізнаність 

про технології, сприяти співробітництву 

між дослідницькими організаціями та ком-

паніями приватного сектору. Зокрема, в 

контексті інтелектуалізації надано такі ре-

комендації [53, с. 29]: 

Для поширення технологій і пов'яза-

них із ними переваг слід налагодити парт-

нерську роботу комерційних компаній із 

державними організаціями, спрямовану на 

підвищення кваліфікації, навчання праців-

ників і їх підготовку до змін. Приватні та 

державні організації мають підготувати 

працівників до цих змін, модернізувати 

систему освіти і вкласти ресурси у профе-

сійну підготовку і безперервне навчання, 

щоб сформувати мобільну робочу силу, 

здатну скористатися новими можливостя-

ми;  

приватні та державні організації по-

винні привести інфраструктуру кібербез-

пеки у відповідність до найвищих стандар-

тів. Компаніям слід брати участь у спіль-

них ініціативах з вивчення та подальшого 

розвитку кібербезпеки − не тільки для за-

безпечення свого економічного майбутньо-

                                                           
1
 Принципи Agile – принципи гнучкої роз-

робки програмного забезпечення [54]. 

го, але і для захисту співробітників, клієн-

тів і місцевого населення; 

співпраця з передовими підприємст-

вами ("маяками") з обміну досвідом та 

провідними методами роботи. Поширенню 

технологій може також сприяти тристо-

роння співпраця з державними та наукови-

ми організаціями. Цим організаціям слід 

визначити, які з промислових підприємств 

країни можуть трансформуватися в "мая-

ки" за 1-2 роки, поставити масштабні цілі, 

визначити необхідний обсяг підтримки і 

налагодити відстеження результатів. Ме-

режа "маяків" може надати майбутнім "ма-

якам" необхідні знання й інструментарій 

розвитку. 

Не можна стверджувати, що в Украї-

ні не здійснюються певні кроки в напрямі 

Індустрії 4.0 та поглиблення інтелектуалі-

зації. Деякі ініціативи міжнародних плат-

форм, бізнесу, українських організацій бу-

ли розглянуті вище. Але на державному 

рівні існуючі заходи щодо розвитку еконо-

міки, галузей та суспільства в напрямах 

четвертої промислової революції поки що 

вживаються та існують тільки на рівні про-

єктів окремих нормативних актів і страте-

гій без конкретних програм, бюджетів, 

джерел фінансування, можливих ризиків і 

результатів. Наприклад: Стратегія розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року, 

Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки, 

Стратегія розвитку промислового комплек-

су України на період до 2025 року [55-57]. 

Відкритим залишається питання про 

дієві механізми стимулювання підприємств 

до інтелектуалізації та розвитку в напрямі 

Індустрії 4.0, а саме про мотивуючу роль 

держави і підкріплення стратегій розвитку 

конкретними інструментами, бюджетами, 

досягненнями. 

Розвиток промислових підприємств в 

умовах нових економічних концепцій, зо-

крема в напрямі Індустрії 4.0 на основі їх 

інтелектуалізації, – це складний багаторів-

невий процес, у якому беруть участь не 

тільки самі підприємства, але і держава. 

Необхідні цільові програми підтримки та 
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стимулювання підприємств до інтелектуа-

лізації, у тому числі на державному рівні. 

 

Рекомендації щодо розвитку про-

мислових підприємств в умовах Індуст-

рії 4.0 на основі їх інтелектуалізації 

Згідно з результатами аналізу чинни-

ків розвитку підприємств у напрямі Індус-

трії 4.0 на основі їх інтелектуалізації, у то-

му числі дослідженнями і висновками 

UNIDO, Всесвітнього економічного фору-

му, McKinsey & Company, АППАУ, можна 

стверджувати, що інтелектуалізація – це 

процес, який потребує відкритості підпри-

ємств до співробітництва та використання 

різних можливостей, а також важелів дер-

жавно-приватного партнерства. Ключови-

ми учасниками модернізації промисловості 

в напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелек-

туалізації (підвищення інтелектуальної 

складової виробництва, виробленої проду-

кції, наданих послуг − складності, іннова-

ційності, використаних ноу-хау) є:  

держава (уряд, законодавчі органи, ор-

гани місцевого і регіонального управління); 

бізнес та підприємства державного 

сектору (підприємці, керівники, топ-

менеджмент); 

наукові (передусім НАН України) та 

освітні організації; 

інші зацікавлені організації та учас-

ники (ЗМІ, фахівці у сфері ІКТ, консалтин-

гові компанії, фінансовий сектор, центри 

інформаційної підтримки, бізнес-інкуба-

тори та ін.). 

Достатньо обґрунтованими є вище-

викладені рекомендації Всесвітнього еко-

номічного форуму і McKinsey & Company 

[53, с. 29] у напрямі інтелектуалізації. Крім 

того, для поєднання інтересів ключових 

учасників процесу інтелектуалізації в умо-

вах Індустрії 4.0 в Україні доцільно ство-

рити на державному рівні національну пла-

тформу, так званий Центр розвитку проми-

слових підприємств в умовах Індустрії 4.0 

на основі їх інтелектуалізації. Даний Центр 

має забезпечити рівноправну участь і підт-

римку всіх ключових сторін у найважливі-

ших заходах країни, присвячених питанням 

інтелектуалізації підприємств (у тому числі 

цифровізації економіки, розвитку техноло-

гій Індустрії 4.0), залучення їх до форму-

вання стратегій, програм розвитку, модер-

нізації та реформування освіти і професій-

ної підготовки тощо. На рівні областей до-

цільно створити відповідні регіональні 

центри. НАН України необхідно розробити 

науково-методичне забезпечення центрів 

розвитку та здійснювати подальшу їх ко-

ординацію. 

Спільні риси підприємств-лідерів по-

глиблення інтелектуалізації на основі впро-

вадження технологій четвертої промислової 

революції [53], а також той факт, що однією 

із сильних сторін України є рівень освіти і 

професійної підготовки, потенціал розвитку 

у сфері ІКТ, дозволяють виокремити пріо-

ритети поглиблення інтелектуалізації наці-

ональних промислових підприємств: 

1. Розвиток людського капіталу. По-

ступове впровадження інноваційних тех-

нологій у діяльність національних промис-

лових підприємств (цифровізації, роботи-

зації, мережевих датчиків та ін.) сприяє їх 

інтелектуалізації. Втім будь-які зміни на 

підприємстві можуть сприйматися персо-

налом з обережністю, недовірою. Тому 

створення інтелектуальних виробництв по-

требує розвитку в персоналу підприємств 

не тільки нових навичок роботи, але і обіз-

наності, грамотності щодо інноваційних 

технологій, програмних додатків тощо. 

Належний рівень розвитку людського капі-

талу доцільно забезпечувати за допомогою 

освітніх програм для персоналу, залучення 

персоналу до інтелектуальних трансфор-

мацій, створення нових стандартів роботи.  

Підприємствам доцільно налагодити 

співробітництво з провідними міжнародни-

ми компаніями в інтелектуальних транс-

формаціях та долучати їх фахівців до про-

ведення тренінгів і освітніх програм на 

власному підприємстві, забезпечувати  

можливість своїм співробітникам відвіду-

вати провідні виробництва. Активне спів-

робітництво з науковими установами та 

ВНЗ розширить можливості освітніх про-
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грам для співробітників на промислових 

підприємствах у напрямі інтелектуалізації.  

Окрему увагу слід приділити механіз-

мам мотивації, зокрема щодо залучення та 

збереження висококваліфікованого люд-

ського капіталу. 

2. Трансформація національних ви-

робництв в інтелектуальні з використанням 

досягнень третьої та четвертої промисло-

вих революцій.  

Для створення умов на державному 

рівні із залученням наукових установ НАН 

України доцільно визначити провідні галу-

зі промисловості та провідні підприємства 

країни (передусім металургії, машинобуду-

вання, аерокосмічної галузі, біо- і нанотех-

нологій, фармацевтики), які мають стійкий 

потенціал до інтелектуалізації, масштабні 

цілі та можуть швидко впроваджувати ін-

новації (подібне зазначено в рекомендаціях 

Всесвітнього економічного форуму та 

McKinsey & Company [53, с. 29]).  

Придбання, створення та викорис-

тання інноваційних знань, інформації, тех-

нологій, систем управління, предметів пра-

ці в діяльність потребує механізмів стиму-

лювання. Для цього необхідно на держав-

ному рівні із залученням науковців НАН 

України розробити Програму стимулюван-

ня розвитку провідних галузей промисло-

вості та провідних підприємств країни, ви-

значити необхідний обсяг підтримки і на-

лагодити координацію результатів роботи. 

Подібні проєкти існують у світовій прак-

тиці. Наприклад, Програма Made in China 

2025 [58], націлена на трансформацію про-

мисловості Китаю, заміщення імпорту но-

вими місцевими продуктами, створення 

провідних національних промислових під-

приємств у сфері новітніх технологій. План 

сфокусований на розвитку 10 основних се-

кторів, включаючи випуск високотехноло-

гічного комп'ютеризованого машинобудів-

ного устаткування і робототехніки, аеро-

космічного устаткування та біопрепаратів 

для медицини. 

Уряду України необхідно розглянути 

можливість прямої участі та сприяння роз-

витку компаній у ключових секторах еко-

номіки або ініціювання їх створення з ме-

тою формування промислового бренду в 

реальному секторі економіки (наприклад, 

досвід Німеччини в розвитку AI-Airbus та 

передбачена активна роль держави у ство-

ренні компаній у ключових технологічних 

секторах [58, с. 13]). 

Надані рекомендації сприятимуть по-

глибленню процесів інтелектуалізації на 

підприємствах промисловості. 

Висновки. На сьогоднішній день у 

глобальному вимірі існує необхідність від-

родження і модернізації промисловості  

згідно з концепцією Всеосяжного та стало-

го промислового розвитку (ISID), а орієн-

тиром розвитку для багатьох країн є чет-

верта промислова революція (Індустрія 

4.0). Трансформація підприємств у напрямі 

Індустрії 4.0 потребує поглиблення їх інте-

лектуалізації. 

У результаті аналізу наукових публі-

кацій встановлено, що термін "інтелекту-

алізація підприємства" в зарубіжних до-

слідженнях не розповсюджений. Натомість 

широко використовуються поняття "інте-

лектуальне підприємство" (the Intelligent 

Enterprise), "інтелектуальна промисловість" 

(the Intelligent Industry). Останнім часом 

категорію "інтелектуалізація" широко за-

стосовують в економічних дослідженнях 

для характеристики процесів праці, умов і 

форм її організації та забезпечення, систем 

організації та управління господарською 

діяльністю, інноваційного розвитку, під-

приємств та економіки, заснованої на 

знаннях. З позиції розвитку процесів інте-

лектуалізації в умовах Індустрії 4.0 запро-

поновано уточнене визначення поняття 

"інтелектуалізації підприємства" як про-

цесу підвищення ролі, застосування та ви-

користання знань, інформації інноваційно-

го характеру у функціонуванні підприємс-

тва, у результаті чого підприємство має та 

використовує у своїй діяльності для досяг-

нення поставлених цілей провідні техноло-

гії (розроблені та/або придбані), високо-

кваліфікований і мотивований персонал 

(власно навчений і/або залучений ззовні), 

автоматизацію і роботизацію виробництва, 
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дигіталізацію і цифровізацію процесів, не-

матеріальні активи (створені та/або при-

дбані). Метою інтелектуалізації підприєм-

ства визначено його модернізацію в на-

прямі сучасних технологічних реалій (Ін-

дустрії 4.0), підвищення інтелектуальної 

складової виробництва, виробленої про-

дукції, наданих послуг (складності, іннова-

ційності, використаних ноу-хау) з метою 

збільшення прибутку та набуття стійких 

конкурентних переваг на внутрішньому і 

зовнішньому ринках.  

Визначено показники для оцінки го-

товності української промисловості до роз-

витку в напрямі Індустрії 4.0 в контексті 

інтелектуалізації:  

сукупність показників, що оцінюють 

готовність національних виробництв до 

майбутнього, зокрема до впровадження 

технологій четвертої промислової револю-

ції (надані Всесвітнім економічним фору-

мом); 

сукупність показників, що оцінюють 

складність економіки, зокрема Індекс еко-

номічної складності (розрахунки Гарвард-

ської лабораторії зростання) та показники, 

що характеризують структуру промислової 

продукції (дані Державної служби статис-

тики України); 

додана вартість промисловості (дані 

Світового банку); 

показники розвитку науки і техноло-

гій, інноваційного і технологічного розвит-

ку (дані Світового банку); 

показники інноваційної активності 

підприємств (дані Державної служби ста-

тистики України); 

глобальний індекс інновацій та по-

казники, які його визначають (методика 

Міжнародної бізнес-школи INSEAD, 

Франція).  

Обрана сукупність показників дозво-

ляє проаналізувати процеси створення, пе-

редачі, використання знань, зростання ін-

телектуального капіталу, використання но-

вітніх технологій і ноу-хау у виробництві, 

оригінальність та складність представле-

них на ринку товарів і частку доданої вар-

тості в них. Усе це дозволяє оцінити готов-

ність української промисловості до модер-

нізації в напрямі Індустрії 4.0 в контексті 

інтелектуалізації.  

Встановлено, що потенціал промис-

лових підприємств до інтелектуалізації в 

напрямі Індустрії 4.0 суттєво знижений. 

Промисловість в Україні переживає сис-

темну кризу, яка особливо відчутна на під-

приємствах базових галузей промисловості 

− металургії та машинобудування. За по-

казниками готовності до впровадження 

провідних технологій Україна у світовому 

рейтингу займає середні позиції та за оцін-

ками є країною з обмеженою виробничою 

базою та відсутністю виражених чинників 

для впровадження новітніх технологій.  

Експортує Україна переважно продукцію, 

що не потребує складних ноу-хау у вироб-

ництві, продукцію з низькою доданою вар-

тістю (сировину і напівфабрикати). Витра-

ти на НДДКР, порівняно з іншими країна-

ми світу, є незначними. Усе це вказує на 

те, що сучасні вектори світового промис-

лового розвитку є здебільшого викликом 

до можливостей і готовності української 

промисловості. Тому відродження промис-

ловості й забезпечення конкурентоспро-

можності промислових підприємств на 

внутрішньому і зовнішньому ринках має 

стати одним із пріоритетів національного 

економічного розвитку країни. 

Обґрунтовано, що для підвищення 

складності економіки і промислової проду-

кції, що виробляється в Україні, слід  збіль-

шити інноваційну складову знань, тех-

нологій та інших ноу-хау у виробництві 

традиційних галузей, розвивати високо- і 

середньо-високотехнологічні галузі еконо-

міки. Також галузь ІКТ в Україні має потен-

ціал і потребує стимулювання й розвитку.  

Аналіз чинників розвитку підпри-

ємств у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх 

інтелектуалізації, зокрема рекомендацій сві-

тових міжнародних організацій (UNIDO,  

Всесвітній економічний форум, McKinsey & 

Company), свідчить, що процес інтелектуа-

лізації підприємств в умовах глобальних 

економічних орієнтирів та Індустрії 4.0 на-

буває специфічних рис, а саме дозволяє 
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промисловим підприємствам швидко та які-

сно змінюватися за короткий проміжок ча-

су. Тому поглиблення інтелектуалізації на 

українських промислових підприємствах 

вбачається не тільки у їх поступовому пере-

ході до сучасних технологічних укладів, але 

і в можливості швидкого стрибка з виходом 

на нові стандарти. Для цього необхідно: 

об’єднання ключових учасників мо-

дернізації промисловості в напрямі Індуст-

рії 4.0 на основі їх інтелектуалізації (дер-

жави, бізнесу та підприємств державного 

сектору, науки і освіти) шляхом створення 

на державному рівні національних плат-

форм – Центру розвитку інтелектуалізації 

підприємств та відповідних регіональних 

центрів на рівні областей; 

поглиблення інтелектуалізації про-

мислових підприємств за такими пріори-

тетними напрямами:  

1) розвиток людського капіталу на 

підприємстві шляхом безперервного на-

вчання, підвищення кваліфікації, обізнано-

сті персоналу про інноваційні трансформа-

ції та стимулювання збереження високок-

валіфікованого людського капіталу;  

2) трансформація національних вироб-

ництв в інтелектуальні з використанням до-

сягнень третьої та четвертої промислових 

революцій шляхом визначення провідних 

галузей промисловості та підприємств краї-

ни (передусім металургії, машинобудування, 

аерокосмічної галузі, біо- і нанотехнологій, 

фармацевтики), які мають стійкий потенціал 

до інтелектуалізації; розробки програм сти-

мулювання розвитку провідних галузей 

промисловості та провідних підприємств 

країни; прямої участі та сприяння уряду роз-

витку компаній у ключових секторах еконо-

міки з метою формування промислового 

бренду в реальному секторі економіки. 

Розвиток промислових підприємств у 

напрямі Індустрії 4.0 не повинен означати 

моментальну відмову від традиційних ви-

робництв ІІІ-IV технологічних укладів. З 

одного боку, це поступовий, постійний, 

безперервний процес підвищення інтелек-

туалізації, який слід упевнено втілювати на 

різних рівнях діяльності підприємства, пе-

ретворюючи традиційні виробництва на 

інноваційні; з іншого − для окремих галу-

зей і підприємств є можливість швидкого 

розвитку з виходом на нові стандарти та 

долучення до світових ланцюгів вартості. 

Аналіз наукових публікацій, присвя-

чених інтелектуалізації в Україні, не дав 

чіткої відповіді на питання про тенденції 

розвитку цього процесу та готовність наці-

ональної промисловості до подальших тра-

нсформацій з огляду на сучасні світові реа-

лії розвитку технологій. Залишаються пи-

тання визначення механізмів стимулюван-

ня інтелектуалізації національної промис-

ловості та конкретизації інструментів. У 

зв’язку з цим подальші дослідження доці-

льно поглибити в напрямі обґрунтування 

механізмів стимулювання інтелектуалізації 

промислових підприємств та прискорення 

впровадження технологій Індустрії 4.0. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0 

 

Возрождение промышленности на базе современных высоких технологий является 

важным приоритетом в развитых странах. Все больше зарубежных ученых и представите-

лей бизнеса обсуждают вопрос Индустрии 4.0, формирования "интеллектуальных предпри-

ятий" и "интеллектуальной промышленности". "Интеллектуальные предприятия" активно 

используют доступные знания, технологии, инновации, достижения последних промыш-

ленных революций, связанные с процессами интеллектуализации. 

Установлено, что интеллектуализация предприятия − это процесс повышения роли, 

применения и использования знаний, информации инновационного характера в функциони-

ровании предприятия, в результате чего оно имеет и использует в своей деятельности для 

достижения поставленных целей: передовые технологии (разработанные и/или приобретен-

ные), высококвалифицированный и мотивированный персонал (собственно обученный и/или 

привлеченный извне), автоматизацию и роботизацию производства, дигитализацию и циф-

ровизацию процессов, нематериальные активы (созданные и/или приобретенные). 

Обоснованы показатели оценки готовности украинской промышленности к развитию 

в направлении Индустрии 4.0 в контексте интеллектуализации, которые позволяют проана-

лизировать процессы создания, передачи, использования знаний, рост интеллектуального 

капитала, использование новейших технологий и ноу-хау в производстве, оригинальность 

и сложность представленных на рынке товаров и долю добавленной стоимости в них. 

Представлены рекомендации по развитию предприятий в условиях Индустрии 4.0 на 

основе их интеллектуализации. Отмечено, что такое развитие не должно означать момен-
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тальный отказ от традиционных производств III-IV технологических укладов, однако в 

условиях глобальных экономических ориентиров и Индустрии 4.0 приобретает специфи-

ческие черты, а именно позволяет промышленным предприятиям быстро и качественно 

меняться за короткий промежуток времени. Обосновано, что для этого необходимо, во-

первых, объединить ключевых участников модернизации промышленности в направлении 

Индустрии 4.0 на основе их интеллектуализации (государства, бизнеса и предприятий госу-

дарственного сектора, науки и образования) путем создания на государственном уровне 

национальных платформ − центров развития интеллектуализации предприятий и соответ-

ствующих региональных центров на уровне областей. Во-вторых, сосредоточиться на сле-

дующих направлениях углубления интеллектуализации: развитие человеческого капитала 

на предприятии путем непрерывного обучения, повышения квалификации, осведомленнос-

ти персонала об инновационных трансформациях, стимулирования сохранения высококва-

лифицированного человеческого капитала; трансформация национальных производств в 

интеллектуальные с использованием достижений третьей и четвертой промышленных ре-

волюций путем государственного стимулирования интеллектуализации, прямой поддержки 

и развития ведущих отраслей промышленности страны. 

Ключевые слова: ISID, четвертая промышленная революция, Индустрия 4.0, интел-

лектуализация предприятий, интеллектуальное предприятие, интеллектуальная промыш-

ленность, промышленные предприятия, инновации. 
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INTELLECTUALIZATION AS A PRIORITY DIRECTION OF INDUSTRIAL  

ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0 

 

Industrial revival, based on modern high-end technologies, is recognized as an important 

priority among advanced countries. An increasing number of foreign scientists and business rep-

resentatives are discussing an Industry 4.0, the formation of "intelligent enterprises" and "intellec-

tual industry". "Intellectual enterprises" actively use available knowledge, technologies, innova-

tions, achievements of the latest industrial revolution, all of which is connected to processes of 

intellectualization. 

During the course of the study it was defined that that the intellectualization of the enter-

prise is an enhancement process of the role, application and the use of knowledge, information of 

innovative character in the enterprises functioning, which an enterprise has and uses to achieve 

the set of goals: advanced technologies (developed and/or acquired), highly qualified and moti-

vated staff (self-trained and/or outsourced), automation and robotization of production; digitiza-

tion of processes, intangible assets (created and/or acquired). 

Indicators of the Ukrainian industry's readiness for development towards Industry 4.0 are 

grounded in the context of intellectualization, which allowed analyzing: processes of creation, 

transfer, use of knowledge, growth of intellectual capital, use of the latest technologies and know-
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how in production, originality and complexity of goods, presented on a market, and their share of 

value added. 

Recommendations for enterprises’ development in Industry 4.0, based on their intellectu-

alization, are given. In particular, it was noted that enterprises’ development, based on their intel-

lectualization, shouldn`t mean an instant rejection of traditional manufacturing in the framework 

of III and IV technological modes. However, in the context of global economic benchmarks and 

Industry 4.0, it obtains specific features, namely – allowing industrial enterprises to change quick-

ly and qualitatively in a short period of time. It is substantiated that this requires: first, the unifica-

tion of key players in the modernization of an industry towards Industry 4.0 on the basis of their 

intellectualization (state, business and public sector enterprises, science and education) through 

the establishment of national platforms at the national level – Centers for the Development of En-

terprises’ Intellectualization and relevant regional centers at the regional level. Secondly, focus on 

areas of deepening the process of intellectualization, such as: 1) developing human capital at en-

terprises through continuous training, upgrading and raising personnel’s awareness of innovative 

transformations, and holding on to highly skilled human capital; 2) transformation of national 

manufacturing enterprises into intellectual ones, using the achievements of the third and fourth 

industrial revolutions, by state stimulation of intellectualization, a direct support and development 

of the leading industries of the country. 

Keywords: ISID, Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, Enterprise’s Intellectualiza-

tion, Intellectual Enterprise, Intellectual Industry, Industrial Enterprises, Innovation. 
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