
ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 
ЦИФРОВІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ

БРЮХОВЕЦЬКА НАТАЛЯ ЮХИМІВНА

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

ЗАВІДУЮЧА ВІДДІЛОМ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  УКРАЇНИ



Актуальність для України та  світу

Втрати звичних ринків збуту, які гарантували робочі

місця та наповнення бюджетів.

Руйнування промислового потенціалу.

Потужні потоки трудової міграції висококваліфікованих

фахівців.

Соціальна напруга у суспільстві.

Воєнний конфлікт на Сході країни.

Процеси руйнування, що накладаються обмеженнями по

Covid.

Під впливом ІКТ, технологій штучного інтелекту, обробки

великих масивів даних тощо методи та механізми

функціонування і ціннісні орієнтири підприємств

зазнають кардинальних змін.
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Актуальність для України та  світу

Оновлення методів виробництва і шляхів використання

людського капіталу підприємств, взаємодії контрагентів.

Трансформація всієї структури економічних відносин.

Цифрові активи (трудові, інтелектуальні, фінансові

тощо) можуть переміщуватися в більш комфортні

юрисдикції, практично не залишаючи наслідків такого

перебування та переміщення.

Склалися потужні світові економічні інститути,

міжнародні консалтингові агентства, що визначають

порядок денний та сучасні тренди економічного розвитку.
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Ризики і загрози цифрової трансформації 

Стираються межі між реальним і віртуальним світом,

зростає невизначеність і анархічність в економічному

середовищі.

Колосально посилюється вплив деяких великих корпорацій,

які створюють і повсюдно насаджують власні технічні

стандарти.

Сформовано гігантські корпорації (екосистеми), які на

рівних розмовляють з національними і іноземними урядами

(Google, Facebook, Microsoft, Huawei, TikTok, Alibaba).
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Ризики і загрози цифрової трансформації 

 Соціальні мережі, месенджери, інтернет-телебачення дали

кожному споживачеві, у тому числі і великим корпораціям

можливість доносити свою інформацію до мільйонів людей,

формувати порядок денний у міжнародних відносинах.

 Забезпечення достовірності інформації та верифікації фактів.

 Економічна і фінансова влада зосереджується в руках декількох

приватних «платформ» або «екосистем».

 Праця все більше знеособлюється і відчужується. Технології

штучного інтелекту не звільняють працю, навпаки, сприяють

активному впровадженню інструментів нагляду і контролю.

 Скорочення соціального захисту працівників і соціальної

відповідальності роботодавців.
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Досвід України

В Україні для тих підприємств, що є частиною

міжнародних корпорацій, вже впроваджуються окремі

проекти цифровізації в управлінні персоналом.

Наприклад, створення спеціалізованого модуля

управління задачами підбору персоналу (рекрутинга) IT-

EnterpriseRecruitment, що інтегрований с комплексною ERP-

системою IT-Enterprise на підприємствах холдингу

«Интерпайп», створення та впровадження на платформі IT-

Enterprise для ПАТ “Бель Шостка Украина” системи

управління персоналом.

Виконавці стверджують високу ефективність даних

цифрових розробок для підприємств.

6



Стратегічні завдання перетворень 

для України

 Задіяння внутрішніх ресурсів та інститутів

розвитку.

 Формування економіки простих речей.

 Стимулювання локалізації та 

імпортозаміщення. 

 Визначення ціннісних орієнтирів для збереження

і нагромадження трудового потенціалу.

 Обґрунтування пріоритетів держави щодо

розвитку промислових підприємств.

 Впровадження механізмів реіндустріалізації

виробництва.
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Дякую за увагу!
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