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ПЕРЕДМОВА 
 
 

В умовах науково-технічного розвитку суспільства зростає 
значення інтелектуальної діяльності. Швидко росте питома вага 
працівників творчої розумової праці безпосередньо у сфері матері-
ального виробництва і послуг. Тому з середини XX ст. питанню ін-
телектуалізації виробництва, організації та управління інтелек- 
туальною працею приділяється все більше уваги. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників інтелекту-
алізацію виробництва, соціально-економічних відносин зводять  
до інтелектуального капіталу, ототожнюють ці категорії. В енцикло-
педичних виданнях інтелект визначають (від лат. intellectus – 
пізнання, розуміння, розум), здатність до мислення, раціонального 
пізнання. Латинський переклад давньогрецького поняття nyc 
(розум), тотожний йому за змістом [405]. 

У сучасній науковій літературі достатньо ґрунтовно до- 
сліджено категорії «інтелектуальний капітал», «інтелектуальна  
власність», «штучний інтелект» та ін. Але питання інтелектуалізації 
виробництва, оцінювання рівня інтелектуалізації праці у реальному 
секторі економіки, на підприємствах, організація управління і мо-
тивації інтелектуальної праці все ще потребує уваги науковців та 
практичного менеджменту. 

За оцінкою Національного наукового фонду США (National 
Science Foundation) глобальний випуск комерційних наукоємних 
послуг виріс за 10 років (2003-2013 рр.) з 836 млрд доларів США у 
2003 р. до 16741 млн доларів США у 2013 р. В цей період комер-
ційні наукоємні послуги збільшили свою частку в світовій еконо-
міці. Так, у  США частка комерційних наукоємних послуг збільши-
лась на 34%, в країнах ЄС – на 16, у Японії – на 6, у Китаї – на 34% 
[130].  

Глобалізаційні тенденції знаходять своє відображення і в еко-
номіці України, хоча не у таких масштабах, які б викликали зрос-
тання доданої вартості та збільшенням випуску у секторі наукоєм-
них послуг та технологічних виробництв в економіці. За підсумком 
Глобального індексу інновацій (GII) Україна у 2020 р. стабільно по-
сідає 45 місце серед 131 країн світу. При цьому за першим суб- 
індексом інновацій, що характеризує стан розвитку інститутів; люд-
ського капіталу та проведення досліджень; інфраструктури; роз- 
витку внутрішнього ринку;  розвитку бізнесу (Innovation Input) –  
71 місце. За другим субіндексом, що характеризує розвиток техно- 
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логій і економіки знань; результати творчої діяльності (Innovation 
Output) – 37 місце у рейтингу [54]. Це свідчить про те, що україн-
ська економіка має потенціал розвитку наукоємних послуг та висо-
котехнологічного виробництва, але все ще недостатньо його вико-
ристовує. 

Зламати негативні тенденції та перейти до економіки роз- 
витку (річний приріст ВВП не менше 10%) можна, кардинально змі-
нивши пануючу концепцію (провідний задум, що визначає страте-
гію дій) функціонування господарства країни на таку послідовність: 
духовні цінності → політика → економіка. Вирішити питання кар-
динального перелому економічного розвитку і формування еконо-
міки знань в інтересах підприємств, їх працівників, суспільства, не-
можливо, спираючись на ліберальні цінності, на розгляд прогресу 
лише як зростання капіталу, у тому числі інтелектуального, людсь-
кого, не спираючись на знання. Засновником теорії економіки знань 
є Ф. Махлуп, який в роботі «Виробництво і розповсюдження знань 
в США» (1962 р.) вперше використовує категорію «економіки 
знань» відносно певного сектору економіки [478]. 

Інтелектуалізація як складова знань у виробництві – це 
об’єктивний процес збільшення питомої ваги творчої інтелектуаль-
ної праці у створенні товарів та послуг. Використовується також по-
няття «інтелектуалізація трудової діяльності», «інтелектуалізація 
праці», «інтелектуалізація підприємства» тощо. Під інтелектуаліза-
цією трудової діяльності розуміється багатоплановий процес зрос-
тання ролі інтелектуальної творчої праці, насичення всіх видів 
праці функціями творчого характеру, що супроводжує усі стадії 
процесу створення інноваційного продукту. При цьому інтелекту- 
алізація трудової діяльності є не лише глобальною тенденцією роз-
витку економіки, а й постає як чинник внутрішнього середовища 
підприємства, адже відбувається в системі формування, розвитку  
і використання інтелектуального капіталу підприємства [282]. 
Останнє стосується капіталістичного виробництва. 

Прискорення інтелектуалізації праці є результатом роз- 
повсюдження нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
в суспільстві і економіці [203]. Вона  породжена феноменом людсь-
кого розуму й досвіду. Якісні та кількісні зміни у витратах трудових 
зусиль, предметів і засобів праці в процесі економічної діяльності 
прискорюють інтелектуалізацію. Інтелектуалізація праці, з одного 
боку, характеризується збільшенням ролі переважно розумової, 
творчої, складової компоненти змісту праці, порівняно із переважно 
фізичною, рутинною, простою, а з іншого – підвищенням загально- 
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освітнього, професійно-кваліфікаційного і культурного рівня пра- 
цівників. Це супроводжується нагромадженням і ротацією знань та 
інформації, появою і практичним застосуванням новинок, еконо-
мією витрат й одержанням корисного ефекту [423]. 

Продукція підприємств з високим рівнем інтелектуалізації 
праці, до яких належать підприємства групи високотехнологічних 
галузей, має високий рівень доданої вартості за рахунок більш  
ефективного використання залучених матеріальних, трудових, фі-
нансових та інтелектуальних ресурсів. У кризові періоди динаміка 
промислового виробництва високотехнологічних секторів промис-
ловості характеризується відносною стійкістю на тлі загального 
зниження ділової активності. 

Дані статистики країн Європейського Союзу (ЄС) свідчать: 
зниження обсягів виробництва через негативний вплив кризи 
2008 р. в високотехнологічних галузях було вдвічі меншим, ніж в 
промисловості в цілому. Швидке відновлення виробництва у висо-
котехнологічних галузях в наступні періоди дозволило вже до 
2012 р. повернути обсяги виробництва до докризового рівня 2005 р. 
Обсяги виробництва високотехнологічної та переробної промис- 
ловості (high-technology manufacturing, medium-high-technology 
manufacturing) за 2005-2012 рр. збільшились, на 26 та 7% відпо-
відно, компенсуючи зниження низькотехнологічних (low-technology 
manufacturing, medium-low -technology manufacturing) на 6 і 5% від-
повідно [79]. Криза, пов’язана із Covid-19 мала на падіння промис-
лового виробництва в ЄС набагато більш різкий і серйозний вплив, 
ніж світова фінансово-економічна криза 2008 р. Суттєво зросли у 
2021 р. порівняно із докризовим періодом виробництво комп'ютерів 
та супутніх товарів, напоїв та фармацевтика. Падіння виробництва, 
у порівнянні із докризовим періодом, відбулося у виробництві ав-
томобілів, транспортного обладнання та ін. [68]. 

Криза, пов’язана із Covid-19, вплинула на падіння промисло-
вого виробництва і в Україні. Оскільки кризи в Україні мають сис- 
темний характер, відновлення та стабільного зростання поки не  
відбувається. 

Номінальний обсяг реалізованої продукції в найбільш техно-
логічних секторах української промисловості (зокрема, у машино- 
будуванні та хімічній промисловості) з 2011 по 2019 р. демонстру-
вав суттєве падіння. Зростання за цей період відбулося лише у ви-
робництві фармацевтичної продукції, приблизно на 25%. Частка  
реалізованої продукції найбільш технологічних секторів промисло- 
вості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції за  
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підсумками першого півріччя 2020 р. зменшилась до мінімального 
рівня в 10%, який вже спостерігався у 2017-2018 рр. Це у півтора 
раза менше, ніж вона складала у 2011-2012 рр. Загалом, поряд з ви-
добутком вугілля найбільших втрат за останні 10 років зазнали ви-
робництво коксу, нафтопереробка, виробництво та розподіл газу, 
металургійне виробництво, сфера високотехнологічного вироб- 
ництва – машинобудування (включаючи приладобудування та  
транспортне машинобудування), а також виробництво хімічної про-
дукції [408, с. 5-6]. Це вплинуло на гальмування інтелектуалізації 
виробництва.  

Під інтелектуалізацією підприємств в цілому слід розуміти 
процес наповнення діяльності підприємства інтелектуальними  
зусиллями, новими професійними і загальноосвітніми знаннями, 
досвідом, які досягаються безперервним розвитком і навчанням  
персоналу, науково-технічним забезпеченням його діяльності. 

Початкове уявлення про інтелектуальне підприємство (ІП) як 
нову економічну парадигму, засновану на знаннях і послугах, було 
запропоновано Дж.Б. Куінном [118]. Він виділяє в якості основних 
ознак інтелектуалізації підприємства його швидку адаптацію до 
змін зовнішнього і внутрішнього середовища, диверсифікацію стра-
тегій діяльності, управління інноваціями, структурні зміни, розши-
рене виробництво і управління інтелектуальним капіталом. Йдеться 
про інтенсивну генерацію, переробку і використання корпоратив-
них знань, перетворення інтелектуальних ресурсів в продукти і по-
слуги, що забезпечують виживання і конкурентоспроможність під-
приємства [160]. 

Інтелектуалізація підприємства передбачає систематизацію 
промислових знань і створення великих баз знань, а також побудову 
стандартів (норм), які спрощують обмін знаннями. Інтелектуаліза-
ція підприємства включає як структурні інновації, так і зміни в по-
ведінці еволюції підприємства [418]. Мета інтелектуалізації підпри- 
ємства – забезпечення  інтелектуальними ресурсами процесів фор-
мування нових товарів, послуг, бізнес-моделей тощо. 

Розвиток економіки, орієнтованої на інтелектуалізацію ви- 
робництва, супроводжується її інституціоналізацією, – формуван- 
ням сукупності взаємопов’язаних інститутів і інституцій – статусів, 
ролей, правил, норм, обмежень, контрактів, моделей поведінки та 
прийняття рішень. На сьогодення у світі закріпились тенденції, на-
цілені на інтелектуалізацію суспільної праці: змінюється структура 
суспільного поділу праці, відбувається зменшення аграрної, скоро- 
чення індустріальної і зростання інформаційної сфери; трансформу- 
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ються галузі та виробництва; інтелектуалізується система інститу-
ційного управління. Так, у країнах ОЕСР 35% доданої вартості за-
безпечують сектори суспільного виробництва, що засновані на 
знаннях та інформаційних технологіях, а частка людського капіталу 
в сукупній його вартості збільшилася за останнє сторіччя в країнах 
Заходу з 33 до 74% [452]. 

Сучасні теоретичні та емпіричні дослідження підтверджують 
помилковість тези про універсальність та загальну доступність 
знання. Навпаки, як свідчать погляди американського соціолога  
Елвіна Тоффлера [143], знання стало феноменом влади. В умовах 
глибокого проникнення сучасних інформаційних технологій в дія-
льність підприємств та повсякденне життя формується нова еконо-
мічна система, в якій вирішального значення набувають знання на 
противагу іншим факторам виробництва – землі, праці, сировині, 
капіталу. Ключові позиції починають обіймати компанії та праців-
ники інформаційної сфери, які стають головним джерелом багат- 
ства. 

Трансформаційні процеси обумовлюють чутливі зміни на  
ринку праці. М. Кастельс [28] та Е. Тоффлер визначають: індивіду-
алізація найму працівників фактично поділяє робочу силу на дві ка-
тегорії: висококваліфікованих фахівців та що мають здібності до  
навчання і тих, хто може виконувати лише окремі операції. Праців-
ники все менше можуть замінювати один одного, оскільки володі-
ють унікальними знаннями та навичками. Збільшується кількість та 
різноманіття форм підприємств і організацій, що обумовлює ускла-
днення інформаційного обміну між ними. Виникають нові засоби 
обміну, капітал стає надзвичайно рухливим, збільшується число 
джерел капіталу. 

Висока швидкість технологічних змін, інформаційне пере- 
вантаження обумовлюють постійні зміни. Економіка постійності, 
як відзначає Е. Тоффлер, уступає місце економіці недовговічності.  
Сучасні технології дозволяють здійснювати виробництво одноразо-
вих товарів з постійним наступним їх покращенням.  

Високі технології обумовили новий міжнародний поділ праці, 
і склалася така градація підприємств-виробників (Кастельс): вироб-
ники високої вартості товарів та послуг, що використовують інфор-
маційні знання та працю; виробники великих обсягів продукції не-
великої вартості праці; виробники сировини (із природних ресур-
сів); виробництва, де використовується знецінена праця. 

У сучасній економіці до 90% приросту ВВП забезпечує НТП, 
а щорічний приріст продукції нових ТУ досягає 30% [237]. Вітчиз- 
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няна економіка демонструє низькі показники питомої ваги розумо-
вої праці у створенні суспільно необхідних продуктів, фінансового 
забезпечення високотехнологічної продукції. Так, за даними Світо-
вого банку за 2015-2016 рр.1, витрати на дослідження і розробки в 
Україні склали 0,62% від ВВП при середньосвітовому показнику – 
4% [154].  

Інтелектуальний капітал (ІК) є складовою інтелектуалізації 
підприємств в умовах товарно-грошових відносин. Вартість ІК ви-
значається розмірами інвестицій, необхідних для розширеного від-
творення робочої сили, яка володіє відповідними знаннями та вмін-
нями. Тому необхідним є визначення оптимальної структури інвес-
тицій, направлених на забезпечення інтелектуалізації підприємств 
різних галузей промисловості, створення інноваційної продукції.  

В Україні спостерігається недостатнє фінансування фунда- 
ментальних, технологічних, продуктових інновацій. Обсяг реалізо-
ваної інноваційної продукції (товарів, послуг) в Україні у 2020 р. 
складає всього 1,1% (у 2018 р. – 0,7%) до загального обсягу реалі-
зованої продукції (товарів, послуг) підприємств. Частка витрат на 
виконання НДР у ВВП щорічно знижується (у 2020 р. 0,41%, тоді 
як у 2010 р. – 0,75%) [262].  

Концепція інтелектуалізації підприємств стає новітнім напря-
мом розвитку сучасної економічної думки, має свою структуру та 
домінанти. Процеси інтелектуалізації зачіпають інтереси усіх 
стейкхолдерів підприємств, реалізуються в процесі виробничої та 
управлінської діяльності. До їх залучаються не лише власники, го-
ловним інтересом яких є прибуток та ринкова вартість підприємств, 
але й наймані працівники, зацікавлені в професійному зростанні, у 
збільшенні доданої вартості та особистих доходів. 

Інтелектуалізація суспільства та виробництва, її темпи 
розвитку визначаються: 

Концепцією розвитку Національної академії наук України на 
2014-2023 роки [302], реалізація якої «покликана сприяти зрос-
танню ролі вітчизняної науки як важливого чинника модернізації 
країни … шляхом … активізації досліджень і розробок, спрямова-
них на підвищення наукоємності та конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва, створення ефективної інноваційної 
інфраструктури»; 

Законом України «Про вищу освіту» [269], який визначає 
«… поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підго- 
                                                           

1 За більшістю показників дані обмежуються 2015 роком. 
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товки конкурентоспроможного людського капіталу для високо-
технологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 
держави у кваліфікованих фахівцях»;  

Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки  
і техніки» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових до- 
сліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року» 
[367; 270]; 

необхідністю досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку 
(ЦСР), затверджених на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 р. та 
представлених в розробленій на їх основі національній системі ЦСР 
(86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніто-
рингу) на період до 2030 р. [333; 371]. 

Методи управління економікою, підприємствами, що побудо-
вані на алгоритмах та аналогіях, стають неефективними. Високі  
технології потребують інших підходів, обумовлюють нові вимоги 
до підприємств та їх працівників. Для науки актуальним стає пошук 
підприємств, працівників, соціальних прошарків, урядовців, заці- 
кавлених у підвищенні інтелектуалізації, розробка механізмів, від-
найдення ресурсів і джерел  розвитку промислових підприємств. В 
Україні потребують  вирішення питання соціальної опори у суспі-
льстві для інтелектуалізації підприємств, підвищення ролі науки та 
доступної освіти, безперервного навчання працівників. 

Метою дослідження стало науково-методологічне обґрунту-
вання та подальший розвиток методів, інструментів та механізмів 
стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектору 
економіки у сучасних умовах. 

Об'єктом дослідження є процеси стимулювання інтелек- 
туалізації підприємств реального сектору економіки. Предмет до- 
слідження: теоретико-методологічне та методичне забезпечення 
стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектору 
економіки. 

Головна ідея дослідження: згортання промислового сектору в 
Україні формує негативні наслідки для підприємств та їх працівни-
ків. Це є викликом для науковців та практиків, який може бути ви-
рішений науково-методологічною розробкою питань інтелектуалі-
зації підприємств – об’єктивно-суб’єктивного процесу збільшення 
питомої ваги творчої розумової праці, всебічного проникнення су- 
часних інформаційних технологій у виробництво і повсякденне 
життя, розробкою науково-практичних рекомендацій щодо методів 
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і механізмів стимулювання інтелектуалізації на рівні держави, під-
приємств, працівників на засадах етичності економіки. На цій ос-
нові вірогідне зростання конкурентоспроможності підприємств, мо-
білізація внутрішніх ресурсів країни, розширення ринків. 

У монографії поставлено та частково вирішено завдання: на-
уково-методичне обґрунтування концепції стимулювання інтелек-
туалізації металургійних та машинобудівних підприємств; обґрун-
тування мотивації та механізмів інтелектуалізації підприємств ме-
талургії та машинобудування; визначення теоретико-методологіч-
них засад і обґрунтування пропозицій щодо стимулювання інтелек-
туалізації підприємств машинобудування та металургійної промис-
ловості та розробки механізмів його впровадження. 

Дослідження проведене за таким планом: обґрунтування кон-
цепції стимулювання інтелектуалізації металургійних та машино-
будівних підприємств в умовах виходу з кризи та переходу до су-
часних технологічних укладів; розробка механізмів стимулювання 
інтелектуалізації виробництва машинобудівної та металургійної 
промисловості. 

Використано методи дослідження: діалектичний метод  
пізнання; тріалектика та концепція трьох сил розвитку; аналізу та 
синтезу; гносеологічного аналізу (аналітичний, логічний, узагаль-
нення, наукової абстракції); індукції та дедукції; комплексний і си-
стемний підходи; системно-структурний і порівняльний аналіз, си-
стемний і ситуативний підхід,  кількісний аналіз фінансово-еконо- 
мічних показників, метод факторного і статистичного аналізу; оп-
тимізації; методи економіко-математичного моделювання; експерт-
них оцінок. 

Відповідно до мети та завдань дослідження вирішено основні 
задачі: 

досліджено теоретичні основи інтелектуалізації підприємств 
реального сектору економіки та обґрунтовано підходи щодо визна-
чення сутності та оцінки інтелектуалізації, інтелектуального капі-
талу як основи інтелектуалізації виробництва; 

визначено структуру інтелектуалізації за рівнями, сферами 
дослідження, джерелами та процесами фінансування; 

розроблено концепцію інтелектуалізації виробництва і лю-
дини як складову розділу праці в умовах можливого переходу до 
інклюзивної моделі капіталізму; 

розглянуто особливості інтелектуалізації виробництва про-
мислових підприємств в умовах переходу до індустрії 4.0; 
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визначено фактори інтелектуалізації промислових підпри-
ємств та  цифрові інструменти управління інтелектуалізацією ви- 
робництва України та інших країн світу; 

здійснено вибір та оцінювання показників готовності підпри-
ємств реального сектору економіки до інтелектуалізації вироб- 
ництва; 

обґрунтовано механізми державного регулювання у стиму-
люванні інтелектуалізації підприємств; 

обґрунтовано науково-методичний підхід щодо мотивації  
розвитку цифрових навичок та компетенцій працівників різних по-
колінь;  

розроблено науково-методичний підхід щодо оцінювання 
адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації підприєм- 
ства в умовах цифровізації економіки; 

визначено методичний інструментарій оцінювання ефектив-
ності системи стимулювання працівників до підвищення інтелекту-
алізації промислових підприємств; 

здійснено обґрунтування стратегії розвитку підприємств на 
основі оцінки інтелектуального капіталу в умовах цифровізації; 

розроблено науково-методичні положення щодо реалізації ме-
ханізмів фінансового стимулювання інтелектуалізації підприємств; 

розроблено концепцію стимулювання інтелектуалізації під- 
приємств реального сектору економіки. В результаті дослідження 
шляхом комплексного системного дослідження, використовуючи 
сучасні економічні теорії і методи, огрунтовано і розробено кон- 
цептуальні положення щодо інтелектуалізації підприємств, обґрун-
тування механізмів стимулювання її реалізації для подолання кри-
зових явищ, розвитку духовності працівників та суспільства. 

Деякі питання розглянуто на рівні постановки проблеми та 
окремих етапів їх реалізації, деякі питання мають дискусійний  
характер. 

Автори: д.е.н., проф. Н.Ю. Брюховецька (передмова, розді- 
ли 1-4, підрозділи 6.1, 6.3-6.5, 7.1-7.2, післямова), д.е.н., проф.  
І.П. Булєєв (передмова, розділи 1-4, підрозділи 5.1, 5.3-5.4, 6.1, 6.3-
6.5, післямова), к.е.н. О.А. Чорна (розділ 4, підрозділи 2.2-2.4, 3.1-
3.2, 3.4, 6.1, 6.3, 6.5), к.е.н. Л.В. Іваненко (підрозділи 3.4, 6.2), к.е.н., 
доц. Т.Ю. Коритько (підрозділи 1.2, 5.1, 5.3-5.4, 6.4), к.е.н. О.А. Бо-
гуцька (розділ 7, підрозділи 1.1, 1.3), к.е.н. І.В. Бриль (розділ 1, під-
розділи 3.3, 5.1, 5.3-5.4, 6.4), к.е.н. О.В. Черних (підрозділи 1.1, 3.4), 
Я.С. Брюховецький (підрозділи 5.1-5.2), Ю.І. Піменова (підроз-
діл 1.1).  
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  
 ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ  
 ЕКОНОМІКИ 
 
 
1.1. Визначення сутності та оцінки інтелектуалізації  
 суспільства 
 
Визначення «інтелектуалізація» бере початок від таких слів, 

як: інтелект – розумова сторона, розумові здібності; інтелекту- 
алізм – метафізична або психологічна точка зору, що визнає го- 
ловне значення за розумом [399, с. 202]; інтелектуальний (від. лат. 
intelligere – розуміти) – розумовий [400, с. 345]. Ці визначення запо-
зичені зі словників іноземних слів, що увійшли до складу російської 
мови, кінця XIX – початку XX ст. 

У сучасних джерелах інтелектуалізацію розглядають як: про-
цес дії (за значенням дієслова інтелектуалізувати), посилення інте-
лектуального початку [425]; підвищення інтелектуального рівня, 
посилення ролі інтелекту в протіканні будь-яких процесів [472] 

1, (в 
рамках цього дослідження – це соціально-економічні процеси); по-
силення будь-яких процесів шляхом привнесення інтелектуального 
початку [184]. Таким чином, інтелектуалізацію можна розглядати 
як процес і як інструмент. 

Можна вважати, що інтелектуалізація у загальному розу-
мінні – це процес посилення ролі інтелекту та привнесення інте- 
лектуального змісту в соціально-економічних явищах. Цей процес 
дії спрямований на людський потенціал і призводить до підвищення 
рівня інтелекту в протіканні соціально-економічних процесів 
(рис. 1.1). На завершальному етапі (підвищення рівня інтелекту) 
вже спостерігається поділ бачення інтелектуалізації на два підходи: 
в рамках першого підходу результатом інтелектуалізації є підви-
щення інтелектуального рівня суспільства, економіки, підприєм- 
ства, виробництва і т.п. шляхом збільшення частки розумової праці 
в суспільстві, економіці, на підприємстві, виробництві тощо; в рам- 

                                                           
1 Посилення ролі інтелекту проявляється в різних сферах життєдіяльно-

сті людини. Так, термін «інтелектуалізація» широко використовується в пси-
хіатрії, під яким розуміється «один з механізмів психологічного захисту, що 
виявляється підміною суто афективних переживань їх розглядом, трактуван-
ням з інтелектуальних позицій» [426].  



15 

ках другого – підвищення інтелектуального рівня відбувається за 
рахунок збільшення частки штучного інтелекту в соціально-еконо-
мічних процесах. 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Сутність інтелектуалізації у загальному  
розумінні 

Розроблено авторами. 

Що стосується розуміння інтелектуалізації в рамках другого 
підходу, то можна стверджувати, що «штучний» інтелект повинен 
наближатися до інтелекту природного і у ряді випадків використо-
вуватися замість нього. Під системами штучного інтелекту розумі-
ють активні системи, що самостійно обучаються та логічно мірку-
ють [246, с. 687]. Основною метою розробки штучного інтелекту є 
оптимізація процесів, створення експертних систем в окремих вузь-
конаправлених предметних галузях. Чим більше існуватиме ситуа-
цій, в яких штучні інтелектуальні системи зможуть замінити людей, 
тим інтелектуальнішими вважатимуться ці системи. 

Прикладами систем штучного інтелекту, які існують в даний 
час, є: автономне планування і управління; медичні діагностичні 
програми, засновані на імовірнісному аналізі; автоматизоване пла- 
нування поставок і складання графіків перевезень; робототехніка; 

Інтелектуалізація
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управлінні власністю; системи штучного інтелекту в банківській  
і страховій діяльності. 

Деякі автори виокремлюють інтелектуалізацію електронно-
обчислювальних машин, інтелектуалізацію людей (зростання  
освітнього рівня персоналу) та інтелектуалізацію соціальних сере-
довищ (місць життя людей та їх праці з інтелектуальними маши-
нами). На думку В. Кушерця [309, с.179], на відміну від інформати-
зації, тобто створення і впровадження в практику штучного інте- 
лекту, процес інтелектуалізації протистоїть «техніцизму» й перед-
бачає формування й розвиток інтелекту природного.  

Досліджуючи підходи до визначення і класифікації інтелек-
туалізації рамках першого підходу,  була спроба знайти відмінні ха-
рактеристики, на основі яких розмежовуються поняття інтелектуа-
лізації праці, виробництва і підприємств. 

Аналіз підходів щодо сутності та виникнення поняття «інте-
лектуалізація» (Додаток А.1) показав, що більшість вітчизняних та 
зарубіжних дослідників інтелектуалізацію соціально-економічних 
відносин зводять до інтелектуального капіталу, ототожнюють ці ка-
тегорії. А за показники інтелектуалізації, як складової знань у ви- 
робництві, беруть питому вагу працівників творчої розумової праці 
безпосередньо у сфері матеріального виробництва, створенні това-
рів і послуг.  

Так, А. Василик розглядає інтелектуалізацію трудової дія-
льності як багатоплановий процес зростання ролі інтелектуальної 
творчої праці, насичення всіх видів праці функціями творчого ха- 
рактеру, що супроводжує усі стадії процесу створення інноваційної 
продукції [213, с. 6] М. Ахтямов, Н. Кузнєцова, Л. Саакова [176,  
с. 17] та Л. Ватутіна [214, с. 35] виділяють інтелектуалізацію під-
приємництва, при якій головним економічним продуктом висту-
пає інтелектуальний (програмні засоби, ноу-хау, технології і т.п.)  
і високотехнологічний (частка витрат НДДКР в продукті становить 
3,5% і більше) продукт. А. Колот досліджує інтелектуалізацію у 
взаємозв’язку із інноваційною працею, тлумачивши останню як тру-
дову діяльність, для якої характерна висока частка знаннєвої, інте-
лектуальної, творчої компоненти і яка здатна задовольнити сус- 
пільні потреби з більшим корисним ефектом. 

Основними показниками інтелектуалізації підприємництва 
вчені визначають [176, с. 19-22; 214, с. 36]: 

зростання ролі нематеріальних (інтелектуальних) ресурсів, 
формування конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 
Інтелект співробітників, як їх здатності ставити і вирішувати про- 
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блеми, визначає ефективність впровадження в підприємницьку 
структуру не тільки нових продуктів і технологій, а й прийняття  
і реалізацію адекватних стратегічних рішень, що визначають довго-
строкову конкурентоспроможність компанії на ринку; 

зміну продукту праці  – від матеріального до інтелектуаль-
ного. Специфічні особливості інтелектуального продукту: невідчу-
жуваність знання в процесі купівлі-продажу; зростаюча віддача від 
продукту (кожна наступна копія продукту обходиться істотно де-
шевше і приносить більше прибутку); домінування в продукті ви-
трат на НДДКР; наявність мережевого ефекту (придбання кожним 
наступним споживачем продукту приносить велику цінність для 
всіх споживачів); спроможність приносити інтелектуальну ренту; 

зміну типу підприємця і підприємництва – від трудового до 
інтелектуального, що характеризується зростанням рівня освіче- 
ності, духовності і соціальної орієнтації підприємницької діяльно-
сті, що обумовлює домінування цілей самовираження і соціальної 
орієнтації діяльності над цілями збагачення (максимізації при- 
бутку). 

Під інтелектуалізацією підприємства (або інтелектуалізацією 
діяльності підприємства) розуміють: орієнтацію його діяльності на 
придбання, створення і використання знань; інструмент розвитку, 
що забезпечує конкурентну перевагу за рахунок зростання органі-
заційного інтелекту підприємства [307]; систему відносин, які ви-
никають в безперервному процесі формування і використання інте-
лектуального капіталу підприємства з метою формування нових то-
варів, послуг, бізнес-моделей [180, с. 86]. 

Інтелектуальний капітал, або нематеріальні активи, при 
цьому включає: ринкові активи (торгові марки, ліцензійні угоди, 
франшизи); інтелектуальні активи (патенти, авторське право, про-
грамне забезпечення, ноу-хау); людські активи (спеціальну освіту, 
навички та вміння, пов'язані з специфікою праці); філософію управ-
ління (корпоративну культуру, інформаційні технології, мережеві 
системи зв'язку, необхідні стандарти тощо). 

Г. Бережнов виділяє основні показники (критерії) інтелек-
туалізованого підприємства [180, с. 90-91]: 

1) інтелектуальність організації і кожного  окремого праців-
ника (Q), які визначаються шляхом співвідношення створеної вар-
тості (VC) та витрачених ресурсів (R);  

2) кількість контрольованих ним «спіралей прогресу» (ліди-
руючих позицій в технології, виробництві і на світовому ринку), за 
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допомогою яких вирішуються завдання оволодіння капіталом в 
умовах змін; 

3) рентабельність талантів (ROT) (за аналогію показників
рентабельності інвестицій (ROI) та рентабельності активів (ROA), 
показник ROT відображатиме віддачу від інвестицій у людей).    

Н. Кельчевська [288, с. 23] пропонує до розгляду інтелекту-
алізацію управління як нову концепцію управлінського процесу, що 
передбачає за умов ефективного стратегічного управління підпри-
ємством необхідність застосування інтелектуальних інструментів 
управління, що носять яскраво виражений інноваційний характер і 
спрямовані на досягнення стійких довгострокових конкурентних 
переваг. За її думкою інтелектуалізація представляє собою симбіоз 
двох ключових понять економіки XXI ст. – інновацій та інтелекту, 
синергетичний ефект яких є запорукою успішного розвитку про- 
мислових підприємств, виробництв і т.п. в умовах ринкової еконо-
міки (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Сутність інтелектуалізації підприємства,  
виробництва, економіки 

Складено за джерелом [288]. 

О. Другов розглядає інтелектуалізацію економіки як процес 
створення і накопичення в суспільстві знань і вмінь їх застосову-
вати на практиці, що, як правило, сприяє соціально-економічному 
зростанню, спричиняє в економіці структурні зміни, підвищуючи 
частку сфер нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, 
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інформаційних і високих технологій, збільшує продуктивність 
праці [259, с. 21]. 

Резюмуючи концептуальні підходи щодо змісту інтелектуалі-
зації, які склалися в даний час, необхідно відзначити, інтелектуалі-
зація – це процес зростання ролі інтелекту, інтелектуальної та інно-
ваційної праці, що підвищує частку сфер нематеріального вироб- 
ництва, змінює продукт праці (від матеріального до інтелектуаль-
ного), сприяє задоволенню суспільних потреб з більшим корисним 
ефектом.  

З огляду на сутність інтелектуалізації підприємства та показ-
ників, що її характеризують, оцінити інтелектуалізацію або вимі-
ряти її ефективність на підприємстві можна такими методами: 

1) за допомогою оцінки ефективності використання немате-
ріальних активів підприємства балансовим методом. Зокрема, шля-
хом співвідношення отриманої доданої вартості підприємства з ви-
тратами на формування необоротних активів [450]: 

KI = VC/R,  (1.1) 

де  KI – критерій інтелектуальності підприємства; 
VC (valuecreated) – створена вартість; 
R (resources) – витрачені ресурси. 

Даний метод застосовується з огляду на підхід, згідно з яким 
поняття «нематеріальні активи» (НМА) і «інтелектуальний капітал» 
(ІК) характеризують одну і ту ж величину, але з різних точок зору: 
ІК – з позиції джерела створення цінності, а НМА – з позиції розмі-
щення, в силу чого нематеріальні активи та інтелектуальний капітал 
є рівновеликими і взаємозамінними поняттями [234]. 

2) шляхом оцінки ефективності інвестицій в персонал [475];
3) за допомогою визначення рейтингу підприємства (кіль-

кості лідируючих позицій) у високотехнологічному виробництві (в 
галузі, на внутрішньому ринку, на світовому ринку) [180, с. 90]; 

4) шляхом розрахунку частки інтелектуальних активів у за-
гальній сумі активів підприємства [462, с. 9]. 

Як було визначено у результаті дослідження та зазначено 
вище, основним показником інтелектуалізації підприємства є зміна 
продукту праці – від матеріального до інтелектуального [214, с. 36; 
462, с. 9; 176, с. 19-22]. З огляду на це, фактори, які визначають  
оцінку інтелектуалізації підприємства, виходять зі специфіки інте-
лектуального продукту. Специфічними особливостями інтелек- 
туального продукту або бізнес-проєкту є:  
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невідчужуваність знання в процесі купівлі-продажу;  
зростаюча віддача від продукту – кожна наступна копія про-

дукту обходиться підприємству істотно дешевше і приносить біль-
ший прибуток;  

домінування в продукті витрат на НДДКР; 
мережевий ефект – придбання кожним наступним покупцем 

товару збільшує цінність для всіх споживачів;  
здатність приносити інтелектуальну ренту. 
Ці показники частково можна визначити шляхом аналізу фі-

нансової звітності підприємства (аналіз динаміки нематеріальних 
активів, аналіз зміни частки витрат на НДДКР тощо) [326], част-
ково – із застосуванням інтегральних методів оцінки вимірювання 
зовнішніх мережевих ефектів і мережевих вигід [260; 318, с.3],  
частково – шляхом аналізу постійних і граничних (marginal costs) 
витрат. 

Два останні методи аналізу, хоча і є непрямими, але більш  
точно вимірюють показники інтелектуалізації підприємства (інте-
лектуальний продукт). З чим це пов'язано? Виробництво інтелекту-
ального продукту пов'язане з високими постійними, але з низькими 
граничними1 витратами, які, до того ж, постійно зменшуються. Ви-
трати на проведення наукових досліджень, конструювання, роз- 
робку і виготовлення інформаційних технологій і продуктів склада-
ють найбільшу частину витрат, тоді як витрати на їх подальше ма-
сове виробництво (копіювання) знижуються. Тобто, основні ви-
трати спрямовані на науково-технологічну розробку і створення 
оригіналу, першого примірника інформаційного продукту, а ви-
трати на створення його копій дуже малі і мають тенденцію до по- 
стійного зниження. Тому вимір зовнішніх мережевих ефектів (якщо 
це можливо) на підприємстві та аналіз співвідношення постійних  
і граничних витрат надають показники, які більше наближаються до 
істини і свідчать про зміну рівня інтелектуалізації підприємства. 
Про зміну рівня інтелектуалізації підприємства можна говорити як 
всередині підприємства (при аналізі динаміки показників, що свід-
чать про зміну продукту праці – від матеріального к інтелектуаль-
ному), так і у порівнянні з іншими підприємствами та визначенні 

                                                           
1 Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції по відно-

шенню до раніше випущеного її обсягу. Цей показник використовується для 
визначення величини приросту змінних витрат, необхідних для випуску до- 
даткової одиниці продукції. 



21 

його конкурентоспроможності в галузі, на внутрішньому та світо-
вому ринках. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що, незважаючи 
на досить широкий спектр досліджень інтелектуалізації як на  
макро-, так і на макрорівнях, понятійний апарат дослідження цієї 
категорії не є сформованим повністю. Зокрема невирішеною зали-
шається проблема розмежування понять інтелектуалізації підпри-
ємств та виробництв, відсутнє визначення категорії «інтелектуалі-
зація підприємств в умовах Індустрії 4.0.», яке слугувало би універ-
сальною характеристикою стану суб’єктів як мікро-, так і макро- 
рівня. Немає узгодженого розуміння щодо методів, критеріїв та по-
казників оцінки інтелектуалізації на підприємстві.  

Недостатньо охваченим у дослідженнях є фінансовий сектор: 
протікання процесів інтелектуалізації фінансових угод та операцій 
на підприємствах реального сектору економіки; інтелектуалізація 
процесів передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору 
реальному сектору; інтелектуалізація системи фінансового посеред-
ництва та фінансового ринку тощо. Потребують додаткового ана-
лізу процеси трансформації інструментів фінансування технологіч-
ного розвитку, у тому числі «фінтех» як інструмент фінансового за-
безпечення та стимулювання інтелектуалізації підприємств реаль-
ного сектору економіки.   

1.2. Інтелектуальний капітал як основа інтелектуалізації  
виробництва  

Інтелектуальний капітал (ІК) є одним з головних чинників 
конкурентоспроможності підприємства. Потрібні зміни структури 
економіки на користь інтелектуального змісту, наукових знань, ін-
формаційних і технологічних продуктів. Інтелектуальні ресурси, 
зростання їхньої частки у вартості підприємства, ціноутворення  
оцінки є не лише матеріальні чинники, а й ІК. Нові чи вдосконалені 
технології, продукція, обладнання, що містять нові знання чи рі-
шення, у розвинених країнах сягають 70-85% приросту ВВП.  

У сучасних економічних умовах управління інтелектуаліза-
цією є невід’ємною частиною процесу управління інноваціями та 
вирішує питання планування і впровадження інноваційних страте-
гій щодо сталого розвитку підприємства. Розробка інноваційних 
стратегій розвитку в умовах інтелектуалізації базується на оцінці 
інтелектуального капіталу. 
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Методи виміру інтелектуального капіталу розробляються для 
покращення розуміння всіх нематеріальних активів, а також для  
формування теорії пояснення ідентифікації цих активів та оцінки 
вартості підприємства [85; 156].  

У більш систематизованому вигляді схема інтелектуального 
капіталу наведена у роботі Л. Едвінссона та М. Мелоуна. В інте- 
лектуальному капіталі вони чітко розмежовують дві головні скла-
дові частини: людський капітал (human capital) і структурний капі-
тал (structural capital) [44]. 

На думку таких авторів, як Т. Стюарт, Ж. Шульга структура 
інтелектуального капіталу включає людський капітал; структурний 
капітал; клієнтський капітал [415; 467]. У той же час А. Чухно,  
Г. Ступнікер відмічають, що структура інтелектуального капіталу 
складається з людського та технологічного капіталу [455; 414]. 

В. Іноземцев у своїх дослідженнях акцентує увагу на тому, що 
інтелектуальний капітал складається з: людського капіталу, що вті-
лений у працівниках підприємства у вигляді їхнього досвіду, знань, 
навичок, здібностей до нововведень, загальної культури підприєм-
ства; структурного капіталу, що включає патенти, ліцензії, торго- 
вельні марки, організаційну структуру, бази даних, електронні ме-
режі [279]. С. Уоллман має аналогічний підхід, він також підкрес-
лює, що інтелектуальний капітал є не тільки сила людського ро-
зуму, а й бренд, товарні знаки і активи, які з часом трансформується 
в щось більш цінне [43]. О. Ніколайчук пропонує при проведенні 
оцінки інтелектуального капіталу враховувати нелінійний характер 
взаємодії окремих елементів. Тому, на думку автора, можна оціню-
вати лише інтегральну ефективність всіх вкладень в інтелектуаль-
ний капітал [335]. У дослідженні [178; 390] відмічається, що особ-
ливістю інтелектуального капіталу є те, що він не втрачає своєї цін- 
ності з часом, а навіть її нарощує, у той час як обладнання та техно-
логії починають знецінюватися з моменту їх придбання. 

Ключовою ідеєю дослідження інтелектуалізації є те, що істот-
ною складовою її виступає інтелектуальний капітал, що в свою 
чергу включає в себе: людський (знання, вміння, досвід, навички, 
здатність до навчання, особливості пам’яті, а саме різні можливості 
запам’ятовування тощо), структурний (ліцензії, патенти, торгові 
марки, договори – уся документована цінність підприємства), клієнт-
ський або діловий капітал (наробітки підприємства за всю історію 
його існування щодо клієнтської бази даних: напрацьовані партнер-
ські зв’язки, інформаційна база даних клієнтів, відносини з постав-
никами й покупцями), організаційний (включає мотивацію труда, 
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корпоративну культуру, ціннісний орієнтир підприємства), іннова-
ційний (діяльність відділу НДДКР – розробка нових ідей, творча 
креативна праця), процесний та ринковий капітал [189]. Але слід за-
значити, що без людського капіталу, людини не може бути й інте-
лектуального капіталу, між ними підтверджено існування взаєм-
ного прямого  і зворотного зв’язку. Тому розвиток інтелектуалізації 
економіки та підприємства відбувається у першу чергу за допомо-
гою підвищення інтелектуального рівня кваліфікації спеціалістів, 
що працюють на підприємствах будь якої галузі виробництва, 
сфери послуг. А удосконалення процесів управління персоналом на 
підприємствах, створення позитивної системи мотивування співро-
бітника – є одними з найголовніших пріоритетних напрямів роз- 
витку інтелектуалізації у сучасних конкурентних умовах високока-
піталізованих підприємств [186]. 

Результати досліджень показують, що розподіл інтелектуаль-
ного капіталу на людський, організаційний та реляційний капітали 
є найбільш розповсюдженим (Ramanauskait�, 2012 [121]).  

На думку Bontis (2002) [18], Daum (2003) [37], Hitchner (2006) 
[58], Dubra (2010) [42], людський капітал сприймається як сукуп-
ність знань, навичок, освіти, досвіду, таланту, інноваційності, ком-
петентності, креативність, вміння виконувати завдання та вирішу-
вати виникаючі питання, лідерство, ділові навички, управління та 
ідеї, що ведуть до нових продуктів співробітників підприємства. 
Отже, цей капітал є одним із основних та найбільш впливовим ре-
сурсом підприємства в конкурентній боротьбі. 

Організаційний капітал, як зазначають Bontis (2002), Daum 
(2003), Hitchner (2006), Dubra (2010), сприймається як організа- 
ційно-фінансова структура підприємства, його стратегічні процеси, 
технології, процедури, процес документообігу, методологія оцінки 
ризиків, технічне обладнання, програмне забезпечення, системи, 
використання інформаційних технологій, баз даних, патенти, тор-
гові марки, методи управління продажами, системи зв’язку та всі 
інші організаційні можливості, що підтримують продуктивність  
персонал та сприяння їх продуктивній співпраці. Отже, даний тип 
капіталу може відрізнятися від людського капіталу та належать під-
приємству. 

Bontis (2002), Daum (2003) [18], Fitz-enz, J. (2009) [50] відмі-
чають, що реляційний капітал являє собою усвідомлення підприєм-
ства, його торгової марки, бренду, іміджу, зовнішньої мережі та  
повне замовлення, його потоки постачання, довгострокові конт- 
ракти, ліцензійні та франчайзингові угоди та відносини із зовніш- 
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німи особами, що визначають маркетингові та комерційні можли-
вості підприємства. За даними Maditinos et al. (2012 р.) [98], лише 
оцінка інтелектуального капіталу дає змогу підприємству залиша-
тися конкурентоспроможним, боротися проти жорсткої конкуренції 
та створюють стійкі конкурентні переваги. Ось чому підприємствам 
потрібно оцінювати свій інтелектуальний капітал та його компо- 
ненти, здійснювати моніторинг, визначати їх розвиток та результа-
тивність. 

На основі проведеного аналізу сутності та структури інтелек-
туального капіталу зазначимо, що інтелектуальний капітал в умовах 
цифровізації економіки покликаний забезпечувати підвищення  
рівня інтелектуалізації підприємства, причому його можна умовно 
розділити на базові знання, необхідні для нормального функціону-
вання і підтримки рівня інтелектуалізації, та інноваційні, що забез-
печують формування унікальних конкурентних переваг. 

Отже, інтелектуальний капітал, який сприяє підвищенню  
рівня інтелектуалізації підприємства в умовах цифровізації еконо-
міки, може бути розділений на дві групи (рис. 1.3). 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Структура інтелектуального капіталу  
з позиції інтелектуалізації підприємств  
в умовах цифровізації економіки 

Розроблено авторами. 
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Згідно із запропонованою структурою позицію підприємства 
в інноваційному середовищі буде характеризувати точка в тривимі-
рному просторі з координатами: 

К (dRi; dІi; dCi), (1.2)

де dRi – відносна ринкова частка i-ого підприємства, в частках оди-
ниці; 

dІi – відносна частка i-ого підприємства в загальному обсязі 
інновацій на ринку, в частках одиниці; 

dCi – частка створених самостійно підприємством знань, які 
стали основою інновацій, в частках одиниці. 

Таким чином, позиціонування підприємств в інноваційному 
середовищі в умовах цифровізації економіки має наступний вигляд 
(рис. 1.4). Можна виділити такі позиції підприємства в інноваційній 
середовищі: 

«лідер» – підприємство створює інноваційні технології та 
продукти на основі залучення і ефективного використання інтелек-
туального капіталу підприємства та працівників; 

Рисунок 1.4 – Позиції підприємства в інноваційному середо-
вищі в умовах цифровізації економіки 

Розроблено авторами. 

dИi отн 

dRi отн 

dCi 

Позиція підприємства  
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Позиція підприємства
«Послідовник» 
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«послідовник» – набуває зовнішні інтелектуальні продукти та 
використовує зовнішніх фахівців. Тобто це підприємства, які купу-
ють інновації-продукти або інновації-процеси і впроваджують їх у 
виробництво. 

Ці підприємства досягають успіху у використанні структур-
ного капіталу, що включає в себе технології безпосереднього ви- 
робництва продукції. При цьому найважливішим фактором досяг-
нення успішності діяльності цих підприємств є наявність широких 
інвестиційних можливостей; 

«аутсайдер» – позиція підприємства полягає в мінімізації ви-
трат на управління інтелектуальним капіталом і максимальне вико-
ристання «безкоштовних» знань, що надаються суспільством. 
Отже, ці підприємства не є учасниками інноваційної діяльності, 
оскільки інтелектуальний капітал, що знаходиться в розпорядженні 
цих підприємств, найбільш ефективно використовується для зни-
ження невизначеності поточного стану, а не майбутнього. При 
цьому більш ефективно на цих підприємствах у порівнянні зі струк-
турним капіталом використовується людський капітал. Для таких 
підприємств характерним є низький рівень формалізації бізнес-про-
цесів; 

«іноватори» – підприємство, яке займає незначну частку рин-
ку і частку в інноваціях на цьому ринку в силу свого розміру, та при 
цьому активно використовує власний інтелектуальний капітал як 
основу інноваційних продуктів. Але розробники інновацій не в 
змозі отримати значний приріст вартості за рахунок комерціалізації 
інновацій, оскільки вони не володіють достатніми ресурсами для 
здійснення трансформації людського капіталу в структурний капі-
тал. Однак такі підприємства можуть отримати достатній приріст в 
своїй вартості за рахунок ефективного використання людського ка-
піталу. 

Отже, отримавши значення темпів приросту показників, які 
знаходяться в основі позиціонування, можна визначити можливу 
зміну позиції підприємства в результаті ефективного управління ін-
телектуальним капіталом. 
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1.3. Аналіз структури інтелектуалізації за рівнями,  
сферами дослідження, джерелами та процесами  
фінансування 

За результатами аналізу підходів до виникнення та сутності 
інтелектуалізації було визначено загальні та від’ємні риси, що 
об’єднують та розрізняють поняття інтелектуалізації праці, підпри-
ємства, виробництва, управління і т.д. Виявлено, що інтелектуалі-
зацію, незважаючи на відмінність формулювань в підходах до інте-
лектуалізації праці, підприємства, виробництва, управління і т.д., 
об’єднує дві загальні властивості: перше – це об’єкт інтелектуаліза-
ції (інтелектуальний потенціал), друге – це предмет або результат 
інтелектуалізації (поліпшення інноваційного продукту). А відмін-
ність тільки в рівнях, формах, сферах і зрізах – тобто, чи відбува-
ється інтелектуалізація на рівні окремого працівника, підприємства 
в цілому, виробництва, галузі, суспільства, країни і т.д. Ці рівні інте- 
лектуалізації (індивідуальний, макро-, мікро- мезо- та мегарівні), 
сфери інтелектуалізації (суспільна, економічна, державна тощо) та 
форми інтелектуалізації (інтелектуалізація виробництва, засобів 
праці, персоналу) і визначають різноманітність підходів до її класи-
фікації (рис. 1.5). 

Інтелектуалізація як суспільне явище розглядається як ціле- 
спрямований процес радикального розширення масштабів і покра- 
щення використання знань, створення соціальних і технологічних 
передумов для найліпшого використання інтелекту кожної особис-
тості й колективного інтелекту; зосереджує увагу на соціальних 
проблемах та творчих процесах в соціумі; є процесом створення та 
накопичення в суспільстві знань і вмінь їх застосовувати [229, с. 18]. 

Інтелектуалізація як економічне явище є сучасним етапом 
економічного розвитку світової економіки, при якому підвищується 
роль знань та освіти як факторів, які його забезпечують; головними 
категоріями, які супроводжують процес інтелектуалізації еконо-
міки, є інноваційний, людський, інтелектуальний потенціал лю-
дини, інтелектуальний капітал та інноваційне виробництво [283, 
с. 207-209; 162]. 

Інтелектуалізація як фактор державного розвитку – це про-
цес усвідомлення і прийняття певної моделі балансу публічного  
і громадянського суб’єктів влади, формування механізмів соціо- 
культурного інтелектуального розвитку українського суспільства 
[230]; інтелектуалізація народу, наука і наукові школи, система ін- 
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Рисунок 1.5 – Сфери дослідження інтелектуалізації  
у суспільно-економічному житті 

Розроблено авторами. 

телектуальних національних центрів, творчі та інноваційні органі-
зації [271].  

Інтелектуалізація як трудовий процес – підвищення ваго- 
мості інтелектуальної діяльності персоналу, рівня інтелекту, профе-
сійних та загальноосвітніх знань [276]; тільки в процесі інтелектуа-
лізації праці людські здібності стають капіталом та національним 
багатством [320].  

Інтелектуалізація систем менеджменту – використання пі-
дсистемами менеджменту підприємства нових якостей, які базу-
ються на максимізації впровадження системних знань і вмінь, зрос-
танні інтелектуального капіталу, динамічній інтелектуальній ак- 
тивності персоналу, інтелектуально-інформаційних технологіях, 
найповнішому залученні особистісного й сукупного інтелекту до 
збільшення ринкової вартості підприємства [394]. 

Інтелектуалізація підприємництва – переорієнтація на нові 
види діяльності, підвищення інноваційності, активна взаємодію з 
університетами, отримання і використанням знань для максимізації 
прибутку [355]. 
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Інтелектуалізація підприємства – це визначення переважної 
ролі знань та інформації, пізнання, навчання, підтримка нових під-
ходів до прийняття рішень, умов і засобів інтелектуальної діяль- 
ності (праці), генерування актуальних знань для вдосконалення ви-
робництва, організаційної структури і системи управління [186, 
с. 143]. 

Форми інтелектуалізації різних рівнів економіки представ-
лено на рис. 1.6. 

Особливості інтелектуалізації на кожному рівні функціону-
вання економіки і визначають її структуру (Додаток А.2). Що сто-
сується об'єкта цього дослідження, інтелектуалізації підприємства 
реального сектору економіки, то пропонується виходити з його ви-
значення. Згідно з визначенням, що надано в економічному слов-
нику, підприємство – це самостійний господарюючий суб'єкт з пра-
вами юридичної особи, що виробляє продукцію, товари, послуги, 
виконує роботи, займається різними видами економічної діяльності 
[385]. Підприємство має право здійснювати будь-які види діяльно-
сті, передбачені його статутом, якщо вони не заборонені законодав-
ством. 

 

Рисунок 1.6 – Форми інтелектуалізації у суспільно- 
економічному житті 

Розроблено авторами. 
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Згідно із Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку  
7 (МСБО7) підприємство може виконувати такі види діяльності: 
операційну – основну діяльність суб'єкта господарювання, яка при-
носить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною 
або фінансовою діяльністю; інвестиційну – придбання і продаж дов-
гострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівален-
тами грошових коштів; фінансову – діяльність, що спричиняє зміни 
розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта гос-
подарювання. 

Виходячи з такої класифікації та підходів, запропонованих ін-
шими авторами [185; 288; 324; 421] можна визначити структуру ін-
телектуалізації підприємства реального сектору економіки залежно 
від здійснення виду діяльності (Додаток А.3): інтелектуалізація ви-
робничого процесу (операційної діяльності підприємства): техноло-
гій виробництва; персоналу; машин та обладнання; процесу визна-
чення обсягів необхідних ресурсів; інтелектуалізація фінансової та 
інвестиційної діяльності: фінансових угод та операцій; процесів  
передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору реальному 
сектору; інститутів, що забезпечують передачу інвестиційних ре- 
сурсів від фінансового сектору реальному сектору; системи фінан-
сового посередництва та фінансового ринку; інструментів фінансу-
вання технологічного розвитку.   
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА

2.1. Концепція інтелектуалізації виробництва і людини   
в умовах переходу до інклюзивного капіталізму 

Людина, людство за своєю природою (створення і / або роз-
витку) володіє творчим началом, здатністю до розвитку, самороз- 
витку, змін знарядь виробництва і праці, здійснення необхідних  
і доступних їй змін природи, використання природних ресурсів,  
культури, духовності. Людина, людство, як активний суб'єкт соціа-
льно-економічної діяльності, реалізує в процесі певного часового 
періоду свої фізичні і духовні здібності, змінюючи світ, змінюючи 
себе [321, 322, 285, 206]. За даними філософів, теологів, інших фа-
хівців, людина наділена досконалими душею, духом, які знахо-
дяться під контролем розуму даного суб'єкта. Душа, дух пов'язані зі 
Світовим Духом (Розумом) і можуть черпати з нього знання, розу-
міння сенсу життя, розвитку. Розум суб'єкта не завжди знаходиться 
в єдності із його душею [274]. Розум більше орієнтований на зов- 
нішнє середовище, розуміння його, в міру своїх інтересів, здібнос-
тей, можливості пристосовуватися до нього, змінювати його. Розум 
розвивається, збагачується, збільшується кількісно і якісно від  
ембріонального стану людини, до його повної зрілості, після чого 
поступово слабшає, згасає, можливо в кінці життя зливається з ду-
шею і йде в інший світ, в лихоліття або щось інше, поки ще недо-
статньо відоме науці і вірі. Розум з деталей відомого може форму-
вати їх нове поєднання, системи, знання. Нові знання (принципово 
нові) душа черпає з небуття, від Світового розуму. Зміни наукові, 
нововведення, модернізація і т.п. – це сфера діяльності і дій розуму, 
в процесі яких розвивається і сам розум.  

Інтелектуалізація, інтелектуалізація виробництва – сфера дія-
льності Розуму. Чим складніше проблеми стоять перед Людиною, 
Людством, тим активніше працює Розум, удосконалюючи процеси 
і самого себе. Інтелектуалізація виробництва є кількісним вимірни-
ком і показником рівня розвитку виробництва. 

В докапіталістичних суспільно-економічних формаціях (СЕФ) 
йшли процеси вдосконалення засобів виробництва і робочої сили. 
Але їх складно розглядати як реальну основу інтелектуалізації сус- 
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пільства, виробництва, людини. Це повільний процес поступового 
кількісного накопичення досвіду, знань, вмінь, механізації, ство-
рення за нинішніми поняттями простих механізмів, найпростіших 
пристосувань і машин. 

Істотно прискорюється цей процес в капіталістичній СЕФ, 
коли питома вага агропромислового комплексу в сукупному сус-
пільному продукті знижувалася, промисловості та сфери послуг 
зростає, при випереджальних темпах зростання промислового ви- 
робництва (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Еволюція економічної структури світового  
господарства (модель секторів економіки  
Кларка) 

 

Джерело: Отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-
ства. URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-
517d-3600483aebf5/06-1-1.htm. 

 
Як видно з моделі Кларка (рис. 2.1), саме в індустріальний 

етап капіталістичної СЕФ швидко зростає промисловість, створені 
інститути науки, умови технічного розвитку виробництва і т.п. Це 
потребуавло різного, швидкого і масового підвищення технічних 
знань, загальної і спеціальної освіти, що створило передумови  
зростання середнього класу, інтелектуалізації виробництва. 

Індустріальний капіталізм пройшов три виробничих револю-
ції, чотири технологічні уклади. Матеріально-технічну базу сучас-
ного капіталізму складають досягнення ІІІ виробничої революції 
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(ВР), IV-V технологічні уклади (ТУ). На порядку денному стоїть 
освоєння досягнень IV виробничої (технічної) революції, VI техно-
логічного укладу. У цей час різко зростає потреба в інженерах, 
управлінцях, учених, кваліфікованих робітниках і службовцях.  
Формується середній клас (СК), для якого характерний високий рі-
вень загальної та професійної освіти, інноваційність, креативність. 
Зростає кількість книжкових технічних видань і публікацій. Зростає 
інтелектуалізація виробництва, суспільства, людини. Реалізується в 
управлінні закономірність, виявлена Н. Вінером (закон Н. Вінера). 
У. Ешбі, Є. Сєдова про те, що керуюча система повинна бути більш 
складною (якісно, інтелектуально, професійно, креативніше) сис-
теми керованої [220]. 

ІІІ технічна революція, V-VI ТУ характеризувалися і характе-
ризуються випереджаючим зростанням науково-технічного про-
гресу щодо змін стану підходів і розвитку гуманітарних наук. По- 
ступово керована система за складністю, якістю, ефективністю 
стала сильнішою керуючої системи, в якій головну роль грали еліти. 
В еліті також стався зсув: від технічної еліти до фінансової. Збої в 
управлінні намагаються змінити спрощенням керованої системи, 
що супроводжується діями еліти щодо стримування науково-тех- 
нічного прогресу провідних країн світу і світу в цілому, яке явно 
простежується з ІІ половини (точніше з 70-х років) ХХ ст. 

Фахівці в галузі передових технологій, наукознавства, управ-
ління, великого бізнесу вважають, що IV технічної революції немає. 
Про це йшлося на закритій міжнародної конференції [167] «Ризики 
уразливого світу» (США, Інститут Санта-Фе (SFI) – незалежний ін-
ститут теоретичних досліджень, 2018 р.), в шести основних допові-
дях найбільших діячів бізнесу і політики з проблем (екологія; демо-
графія; штучний інтелект, промисловість та ін.) була розкритико-
вана IV промислова революція, описана К. Швабом [458], яка на-
звана міфом. Оскільки про яку IV ПР можна говорити, якщо з  
70-х років ХХ ст. немає зростання ефективності капіталу і виробни-
цтва, знижуються реальні доходи населення, працівників, продук-
тивність праці не зростає, немає принципово нових революційних 
наукових відкриттів, інновації базуються на відкриттях середини  
ХХ ст. Учасники конференції говорили про двошарове суспільство: 
5-10% багатих довгожителів і 90-95% бідного населення з високим 
рівнем безробіття, що користуються товарами та послугами еконо-
міки зниженої якості, низьким рівнем освіти, медичного забезпе-
чення тощо. Якщо тривалість життя вищого шару (класу) орієнто-
вана на 150 років, то бідного – на 40-50 років. Подібне суспільство 
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описано І. Єфремовим у романі «Час Бика» [267]. Слід зазначити, 
що в даний час недостатньо наукових робіт, присвячених облашту-
ванню суспільства майбутнього і використовуються в кращому ви-
падку науково-фантастичні твори і книги, в гіршому – фентезі. 

Бачення майбутнього людства і світу знаходить відображення 
в матеріалах і дискусіях Бильдербергського і Римського клубів. 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі (ВЕФ). У концентрова-
ному концептуальному вигляді воно викладено в книгах К. Шваба 
[458], які обговорювалися і стали основою дискусії останніх чоти-
рьох засідань ВЕФ, ювілейного засідання ВЕФ в 2021 р. 

У зазначених та інших роботах дослідників відзначається, що 
людство має можливість використовувати технотронний і / або  
соціально-духовний шлях розвитку. У соціально-духовному шляху 
розвитку людство (суспільство) під впливом еліт і правлячих угру-
повань пішло по технотронному шляху, який був простіше, кон- 
кретніше і зрозуміліше. Цей напрямок розвитку не заперечує еле- 
менти соціального характеру, але домінантою на протязі, при- 
наймні, трьох СЕФ залишається технотронний напрямок. Його роз-
виток розглядався як науково-технічний прогрес (НТП), що має  
висхідний вектор. Соціально-духовний розвиток йшов значно по- 
вільніше і продовжує йти при капіталізмі по низхідній траєкторії. 

Вищого ступеня свого технічного розвитку людство досягло 
у капіталістичній СЕФ, в індустріальному капіталізмі. Для біль- 
шості економічно розвинених країн – це кінець першої і друга по-
ловина ХХ ст. 

Капіталізм – це спосіб виробництва і суспільство, метою 
якого є максимізація прибутку, що отримується переважно шляхом 
експлуатації найманих працівників, розподілу доданої вартості  
і прибутку за капіталом, засновані на приватній власності на засоби 
виробництва, конкуренції, що породжує монополізм, ринкових від-
носинах, нерівності класів і населення, економічному і неекономіч-
ному примусі, високорозвинених технологіях (у тому числі інфор-
маційно-комунікаційних – ІКТ), схильне до експансії у внутрішніх 
і зовнішніх відносинах. Базисом такого суспільства в класичній ма-
теріалістичній політекономії визнаються виробничі (економічні)  
відносини, надбудовою – всі інші суспільні відносини [321; 322]. 

Ряд сучасних економістів вважають, що базисом є духовність 
народу, а економічні (виробничі) відносини відносяться до надбу-
дови, що дає підставу категорію СЕФ замінити на суспільно-духо-
вну формацію (СДФ), об'єднати названі вище: СЕФ (СДФ) понят-
тям грошова цивілізація [285, 206]. 
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Відповідно до класифікації А. Тофлера [143] розвиток СЕФ 
відбувається в межах аграрно-ремісничої, індустріальної, інформа-
ційної цивілізації. В їх основі певний технологічний спосіб вироб-
ництва, який базується відповідно на ручній, машинній і автомати-
зованій праці. 

Дж. Гелбрейт [235] основою поділу капіталістичного вироб-
ництва на доіндустріальне, індустріальне і постіндустріальне нази-
ває техніку. 

Д. Белл основою поділу людської цивілізації на етапи роз- 
витку – вважає виробництво і використання знань [15]. 

В межах капіталістичної СЕФ західні і вітчизняні дослідники 
виділяють етапи: доіндустріальний (початок XII ст. – кінець 
XIX ст.); індустріальний (до 50-х років ХХ ст.); постіндустріальний, 
в якому виділяють інформаційний етап (кінець 90-х років ХХ ст. – 
початок ХХІ ст.). 

Тобто, більшість дослідників в основу класифікації СЕФ, їх 
етапів, ставлять техніку, технології, недостатньо враховуючи духо-
вність, що справедливо відзначають багато зарубіжних і вітчизня-
них дослідників [157; 206; 217; 261; 285; 403; 468]. 

Вчені (філософи, економісти, політологи), виключаючи яв-
них і прихованих апологетів капіталізму, бачили як переваги його, 
так і недоліки, а також передбачали неминучий відхід капіталізму з 
історичної арени розвитку людства. Причинами того, на їхню  
думку, повинні були стати недостатня соціальна орієнтація, закон 
падіння норми додаткової вартості і прибутку, обмеженість ринків, 
класові суперечності, які іноді доходять до антагоністичних, обме-
женість природних і трудових ресурсів тощо. Так, Адам Сміт  
[402; 403] закінчення капіталізму вбачав у закінченні поділу праці, 
К. Маркс – в класових суперечностях між суспільним характером 
праці та приватнокапіталістичною формою привласнення, що дохо-
дять до соціальних революцій. В делегітимізації «священного 
права» приватної власності вбачали завершення або переродження 
сучасного індустріально-фінансового олігархічного капіталізму за-
хідні вчені-економісти Дж. Стігліц [409], Флорида Річард [444], 
Дж. Міль, П. Самуельсон [392], Дж. Гелбрейт [235] та ін. 1. 

1 Деякі автори вважають, що це другий етап IV ПР, пояснюючи це тим, 
що всі наукові відкриття, на яких базується так звана IV ПР, зроблено під час 
III ПР. Але це питання залишається дискусійним, оскільки йдеться про домі-
нування сфери послуг, але об'єктивні надійні методи та показники виміру її 
результатів відсутні. 
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Найвищих успіхів у виробництві матеріальних благ, розвитку 
виробництва та інфраструктури капіталізм досяг на завершальному 
етапі індустріального періоду свого розвитку (друга половина 
ХХ ст. – початок XXI ст.). В індустріальний період якісно змінилися 
робоча сила, сформувався середній клас (СК), що становив у 60- 
80 роки до 60-70% населення економічно розвинених країн, і зараз 
1% сільськогосподарських працівників можуть задовольнити по- 
треби країни в аграрній продукції, а 10% працівників реального  
сектору економіки – у промисловій продукції і т.д. Із придатка ма-
шини сучасний працівник став оператором, наладчиком, контроле-
ром високотехнологічних машин, обладнання, технологій. Зростає 
потреба у висококваліфікованій робочій сили на тлі значного збіль-
шення безробіття. Провідні вчені-суспільствознавці, еліта панів-
ного класу переконані у необхідності докорінної перебудови капі-
талізму, який себе, на їхню думку, вичерпав. 

Одночасно з індустріальним капіталізмом, постійно посилю-
ючись, розвивався фінансовий капітал. До 70-х років ХХ ст. провід-
ним став олігархічний фінансовий (національний і міжнародний) 
капітал. Він розмиває створений індустріальним капіталізмом СК, 
загострив боротьбу між «промисловцями» і «фінансистами», між 
державами і ТНК. За оцінками багатьох фахівців, реальний сектор 
провідних держав при зростанні ВВП, розрахованому за діючою ме-
тодикою, не росте, а доходи населення знижуються з 70-х років. 
Світовий капіталізм, капіталізм провідних країн вступили у глибоку 
кризу, а провідні вчені і опозиційні політики передбачали загибель 
капіталістичної системи [157; 235; 392; 409; 407; 464 тощо]1. На час 
криза була відстрочена в результаті ліквідації СРСР і використання 
західним капіталом його ресурсів (матеріальних, трудових, науко-
вих і т.п.). У цей період істотно зросла питома вага економіки США 
в світовій економіці (у 90-ті роки 24%, в 10-ті роки XXI ст. – більше 
30%. Зростання більше 6%). До 20-х років XXI ст. ці ресурси були 
реалізовані або "закриті" і знову активізувалися дискусії про  
майбутнє капіталізму. Про це йшли і йдуть дискусії у Римському 
клубі, на ВЕФ у Давосі, інших міжнародних конференціях, симпо-
зіумах і т.п. Явні захисники капіталізму (Дж. Сорос [407], Клаус 
Шваб [457; 458; 460] та ін.) відкрито і однозначно говорять про кі-
нець нинішнього капіталізму. 

                                                           
1 У деяких із наведених джерел міститься прояснення ситуацій в зазна-

чений період.  
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Що пропонується натомість? Трансформації капіталізму на-
ведені на рис. 2.2. 

Рисунок 2.2 – Трансформації капіталізму 

В сучасних умовах активно розробляються теорії конверген-
ції, народного капіталізму, демократизації суспільства, способів ви-
робництва і т.д. Новітніми моделями стали такі концепції: інклю- 
зивний капіталізм, стейкхолдерський капіталізм, новий світогоспо-
дарський уклад і т.п. Як відомо, теорія конвергенції, прихильни-
ками якої були П. Самуельсон, Пітірім Сорокін [471], Дж. Гелбрейт, 
ряд інших видатних вчених заходу і країн соціалістичної орієнтації, 
передбачає поєднання сильних сторін соціалізму і капіталізму. На 
практиці це звелося до поглинання соціалістичних країн капіталіс-
тичними під жупелом демократизації, захисту прав людини і т.п.  

Але ідеологія мала суто буржуазну спрямованість, орієнтува-
лася на подальше руйнування духовності, моральних цінностей, 
творчої праці. Не змінюючи суті явищ, їм надають нові назви. 
«Коли слова втрачають свій сенс, народ втрачає свободу», цитує 
Конфуцій, Ф. Хайєк [447]. 

Втрата сенсу слів активно триває. Апологети капіталізму 
уникають слів «соціалізм і комунізм», які використовувалися вида-
тними людьми різних епох: соціалістами-утопістами, прихильни-
ками марксизму і соціал-демократами. Переваги соціалізму бачили 
Альберт Ейнштейн [471], до 50% нинішнього населення США й ін. 
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Сучасні суспільні дослідження найчастіше розглядають  
окремі сторони процесів, явищ, що не дозволяє визначити цілісність 
системи в її розвитку під впливом окремих факторів і виявити вплив 
системи на її складові. Глобальні перетворення суспільства перед-
бачають вирішення триєдиного завдання: створення матеріально-
технічної бази нового суспільства; формування нових виробничих, 
суспільних відносин, духовності, цінностей, виховання нової лю-
дини, суспільства. 

Перше завдання (створення матеріально-технічної бази: про-
дуктивні сили, робоча сила) практично вирішене в економічно роз-
винених країнах. Як мінімально необхідне воно достатнє для пер-
шої фази комунізму – соціалізму. Подальший її розвиток відбу-
деться в умовах нової суспільно-духовної формації. Складніше з 
підготовкою людини до життя у новому суспільстві. Капіталізм 
дбав про робочу силу, необхідну для створення доданої вартості, 
прибутку, тобто на рівні, необхідному для виробництва. 

В умовах технічного прогресу освіта та професійна підго- 
товка працівників зростає. Побічно це стосується і членів сім'ї пра-
цівників. Але капіталістів мало турбують люди, не залучені у виро-
бництво. Їх освіта, духовність, культура суттєво відстає, а безро-
біття зростає. Хоча теоретично є можливість скорочувати робочий 
час, а час, що звільняється, використовувати на зростання духов- 
ності людей, їх освіту, професіоналізм, культуру. Є загроза пере- 
творення людини у людино-масу, про що пише Ортега-і-Гассет 
[341], людино-функцію, служиву людину. Але людина повинна 
бути перетворена у творчу особистість. Буржуазне суспільство ні 
людину, ні колектив високої духовності, цінностей, культури не го-
тує для нового суспільства. Аналогічна ситуація з громадськими 
відносинами. Таким чином з трьох завдань, вирішення яких необ-
хідне для нового суспільства, лише одна вирішується частково. 

Теоретичні висновки Адама Сміта, Карла Маркса та ін- 
ших представників класичної, марксистської політекономії під 
тверджені революціями перших трьох десятиліть і п'ятдесятих років 
XX ст. Після руйнування СРСР і трансформації країн світової соці-
алістичної системи істотно посилилися позиції вчених колишніх 
країн соціалізму щодо світлого майбутнього капіталізму і безперс-
пективності комуністичної суспільно-економічної формації (сус- 
пільно-духовної). Починаючи 1990-х років знову посилюються по-
зиції прихильників історичного завершення капіталізму. Досить 
згадати роботу Дж. Сороса «Криза світового капіталізму. Відкрите 
суспільство в небезпеці» [407], роботи Дж. Стігліца [409], В. Ката- 
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сонова [285; 286], Т. Пікетті [351], А. Бузгаліна [201], Ж. Атталі 
[174], погляди А. Фурсова [446] та ін. 

Питання кризи капіталізму неодноразово обговорювалися на 
засіданнях Римського клубу, ВЕФ у Давосі, різних міжнародних 
конференціях, симпозіумах, семінарах. Одні дослідники вважають, 
що капіталізм має поступитися місцем новому світовому господар-
ському укладу, інші вважають за можливе вдосконалення і поліп-
шення сучасного капіталізму. Найбільш поширеним напрямком 
удосконалення (перебудови, перезавантаження, обнуління) капіта-
лізму, на думку прихильників перебудови капіталізму, є перехід від 
капіталізму акціонерів до капіталізму стейкхолдерів або інклюзив-
ного капіталізму, що по їх розумінню одне і теж. Поняття інклю- 
зивний капіталізм (ІК) у травні 2014 р. (Лондон) використовували 
Крістін Лагард, Принц Чарльз, леді Лін де Ротшильд, Білл Клінтон, 
Фіона Вульф (лорд-мер Лондонського Сіті) та ін.,  було раніше ви-
користання його К. Швабом, хоча саме з ним багато дослідників  
і впливові політики пов'язують «ІК», «стейкхолдерський капіта-
лізм» (СК). 

Поняття «інклюзія» (inclusion – включення, розширення) ві-
домо з XVIII ст., але використовувалося воно стосовно інвалідності, 
освіти, охорони здоров'я і т.д.1. У суспільних відносинах «інклю-
зія» – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі 
й у першу чергу тих, що мають труднощі у фізичному розвитку. 
Очевидно відірваність «інклюзії» від духовності і привернуло при-
хильників СЕФ капіталізму (мамонізм). Поняття інклюзив вико- 
ристовувалося у дизайні (США, Центр доступного житла), оглядах 
музею (заснованого у 1791 р.) в Сандерленді для інвалідів по зору, 
у Парижі (XX ст.) у школі для інвалідів по слуху. Фахівці відзнача-
ють, що інклюзію слід використовувати для всього створюваного з 
урахуванням запитів людей з самими крайніми формами інвалід- 
ності та з найвищим ступенем дискримінації у культурі. Тодд Роуз2 
вважає за можливе використання принципів інклюзиву у шкільній 
освіті, вони прийнятні для всіх за віком, гендером, здібностями, у 
роботі. 

1 Что такое инклюзия? / Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. URL: https://www.sgu.ru/ 
structure/social/inclusive/chto-takoe-inklyuziya.  

2 Тодд Роуз – керівник лабораторії Гарварда, який просуває принципи 
індивідуалізму на роботі, в школі, суспільстві (Кембридж, штат Массачусетс). 
URL: http://www.toddrose.com/. 
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З'єднання понять «капіталізм» і «інклюзив» як інклюзивний 
капіталізм (ІК) було використано на нараді у 2014 р. у Лондоні, в 
якому брали участь відомі особистості світового рівня. Тут прозву-
чало, що «всеосяжний капіталізм» (інклюзивний капіталізм) – це ка-
піталізм без бідних і жебраків, що в ньому все включено у еконо- 
мічну діяльність. Має місце відповідальність перед майбутніми по-
коліннями. У виступі Леді Лін де Ротшильд визнається правота  
Карла Маркса щодо ексклюзивного (акціонерного, нестейкхол-
дерского) капіталізму, ексклюзивних підприємств і корпорацій 
(ЕПК), але ці положення застаріли, а ексклюзивний капіталізм пе-
реріс в інклюзивний, у всеосяжний капіталізм для всіх. 

Однак об'єктивні дослідження експертів не підтверджують 
дані положення. Вади капіталізму тривають, особливо після руйну-
вання світової соціалістичної системи, яка на той момент ще недо-
статньо зміцніла. У доповіді Oxfam (січень 2020 р. ВЕФ, Давос) на-
ведені дані, що 2153 мільярдери на той момент володіли власністю, 
що перевищує майно 60% населення світу. У США децильний  
коефіцієнт зі співвідношення 1:5 змінився з 50-х років XX ст. до 
1:15 у XXI ст. За даними Bloomberg, загальне багатство 100 найба-
гатших громадян США за майже три з половиною місяці у 2021 р. 
(з 20.01.2021 р. по 30.04.2021 р.) в умовах пандемії СOVID-2019 
зросло на 195 млрд і склало 2,9 трлн дол. Тільки дві найбільші ін- 
вестиційні компанії США контролюють капітал, що перевищує по-
ловину річного ВВП країни. Як вже зазначалося, із 70-х років  
XX ст. реальні доходи домогосподарств США не зростають. 

У цих умовах йдуть пошуки методів поліпшення моделі піз-
нього капіталізму. У 2020 р. на засіданні «Круглого столу» бізнесу 
(Business round table, BKT) в США, в якому брали участь Джефф 
Белас (Amazon), Тім Кук (Apple), Мері Бар (General Motors) зазна-
чалося, що використовуваний в даний час у великих корпораціях 
принцип верховенства акціонерів застарів. Акціонери прагнуть 
отримати максимальний дохід для себе і зараз, не думаючи про ро-
звиток компанії і суспільства, їх відповідальність низька. На думку 
більшості учасників «круглого столу», відповідальність повинна 
бути поширена на всі зацікавлені сторони (всіх працівників компа-
ній, постачальників, підрядників, місцеві органи влади, державу  
і т.д.), а економіка повинна працювати і обслуговувати всіх грома-
дян, а не тільки акціонерів. Більш повно і популярно ці положення, 
початок розробки і пропаганда яких відноситься до другої половини 
ХХ ст. і активізувалася у ХХІ ст., викладені у роботах К. Шваба та 
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його співавторів [458; 457; 459], де у матеріалах ВЕФ у Давосі 
2021 р. названі основні положення інклюзивної капіталізму: 

• підприємства, корпорації повинні стати відкритими для
всіх, ліквідувати всі бар'єри і обмеження. Це стосується всіх суб'єк-
тів господарської діяльності, ринків; 

• залучити всіх зацікавлених у спільний, стійкий процес ство-
рення доданої вартості (тобто мова йде не про прибуток, а про до-
дану вартість); 

• не розглядати прибуток, його максимізацію як основну мету
інклюзивного суб'єкта господарювання (ІСГ); 

• поступово ліквідувати бідність і злидні;
• нарощувати інноваційні інвестиції;
• поступово виводити ІСГ з влади акціонерів;
• підвищувати відповідальність всіх сторін (стейкхолдерів) за

діяльність ІСГ, а ІСГ за стейкхолдерів; 
• ІСГ поступово беруть на себе соціальні функції, вибудову-

ючи соціально-відповідальні компанії (СВК), переймаючи від дер-
жави соціальні функції. 

В ІСГ повинні еволюціонувати і акціонерний капітал, і дер-
жавний капіталізм, відзначають прихильники ІК. Таким чином, від-
повідно до положень, підтриманим ВЕФ (Давос, 2021), сутність ін-
клюзивного (inclusion – включення, розширення) капіталізму в 
тому, що це: 

всесвітній рух, що об'єднує прагнення бізнесу, держави і від-
критого громадянського суспільства до створення більш справедли-
вої системи рівномірного розподілу цінностей в економіці, вирі-
шення проблеми нерівності у доходах і статусі в суспільстві; 

в цільових установках перехід від максимізації прибутку до 
нарощування доданої вартості, розподілу її між усіма стейкхолде-
рами; 

поступовий перехід від приватної до колективної власності на 
матеріальні і віртуальні засоби виробництва, товари, послуги і т.п. 

Авторами і провайдерами ІК, ІСГ є закриті наднаціональні 
структури, глобальна світова еліта, елітні клуби (Більдербергський, 
Римський, ВЕФ у Давосі), Рада інклюзивної капіталізму (очолює 
Папа Римський, в складі його Генеральний секретар ООН, Принц 
Чарльз, ряд керівників і мільярдерів економічно розвинених країн), 
вчені, бізнесмени. 

ІК – це складне, соціально-економічне явище. Якщо ексклю-
зивний капіталізм формувався об'єктивно, під сильним впливом 
еліт, то ІК передбачає активну участь всього суспільства. При цьому 
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очікується істотне поліпшення становища основної маси населення 
при деяких (істотних) втратах панівних еліт і їх найближчого ото-
чення. Але це дає можливість елітам зберегтися. Теоретично це зро-
зуміло і допустимо. Але практика рідко підтверджує подібні теоре-
тичні положення. Тому для ІК потрібно більш високий інтелек- 
туальний рівень суспільства, еліти, всього населення. 

У даний час реально духовність і інтелектуалізація суспіль- 
ства падають. Комп'ютеризація, цифровізація і роботизація, штуч-
ний інтелект (ШІ) виштовхують зі сфери суспільного виробництва 
населення, різко зростає безробіття. Якщо в СЕФ і в акціонерному 
капіталізмі драйвером інтелектуалізації виробництва і суспільства 
були потреби виробництва у висококваліфікованій робочій силі, ін-
женерах, а суспільства – у фахівцях управління, культури і т.п., то 
в ІК знижується потреба у кваліфікованій робочій силі, розмива-
ється середній клас, руйнується малий і середній бізнес. Як наслі-
док – загальний рівень інтелектуалізації суспільства і основної ро-
бочої сили знижується. Але зростає інтелектуалізація вузького про-
шарку правлячої еліти (національної та глобальної), незначного 
шару фахівців, які обслуговують еліту і прогресивний бізнес. Тому 
для власного збереження еліта свідомо повинна підвищувати (в 
крайньому випадку – не допускати падіння) інтелектуального рівня 
суспільства, населення. Обов'язковий мінімум освіти повинен зрос-
тати до середнього і вище. Якість спеціальної та вищої освіти також 
має поліпшуватися. І в найближчій перспективі вирішення цих  
завдань не під силу ТНК, ІСГ, різним соціальним платформам. Ця 
функція буде залишатися найважливішим завданням держави, зна-
чення її зростає. 

Одним з основних, а можливо і головних недоліків теорії ІК, 
яку пропагують К. Шваб і його спільники, підтримують лідери про-
відних країн світу бізнесу [174; 351; 407] є відсутність механізмів 
його реалізації. Це просто наміри. Але навіть добрі наміри далеко 
не завжди ведуть до добра. Необхідно їх трансформувати у про-
відну ідеологію, конкретні програми, дорожні карти, системи моти-
вації і стимулювання. Це категорії духовного розвитку суспільства, 
його цінностей. Вони формуються і прищеплюються від на- 
родження людини, держави, суспільства і всю подальшу історію  
розвитку народу, еліти, стають складовою характеристикою, керів-
ництвом до дії. 

Позитивним у теорії ІК є те, що в ній більше уваги приділя-
ється духовній, соціальній складовій розвитку. Як відомо, розвиток 
може мати як позитивний (висхідний), так і небажаний з точки зору 
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людини, суспільства вектор. І це важливо. Техноцентрична полі-
тика розвитку, яка є поки що провідною в усіх способах виробниц-
тва, СЕФ, веде до скорочення потреби виробництва в живій праці, 
тобто реально є загроза масштабного зростання безробіття. Сус- 
пільство поки що не має рішення про використання «зайвого» насе-
лення. І ця проблема посилюється. Наприклад, в США вже три по-
коління безробітних сягає 30% працездатного населення. Вони жи-
вуть за рахунок соціальної допомоги, різних державних фондів, ви-
плат. Це «безумовний основний дохід» в США, «Загальний народ-
ний дивіденд» в Скандинавських країнах, «Соціальний кредит» в 
КНР і т.п. 

Прогнози майбутнього вельми несприятливі. Це зниження  
рівня доходів і якості життя для 70-90% населення. Знижуються  
темпи зростання ВВП. Пропагується гасло «Жити краще, задоволь-
няючись меншим». У 2020 р. оприлюднено «Маніфест народу» між-
народними організаціями, в якому обнуляються соціальні завою-
вання трудящих, народів в останні 100 років. Делегується власність 
через інформаційно-соціальні та екоплатформи. Хоча реальні влас-
ники є, але вони приховані за масою стейкхолдерів. Активи малих  
і середніх підприємств, малого та середнього бізнесу поглинаються 
ТНК і різними соціально-економічними платформами. Влада стає 
важливіше власності. Людина все більше часу проводить у вірту- 
альному інформаційному просторі контрольованому публічною або 
мало публічною елітою, яка вважає себе інтелектуальною. 

Реальний стан у суспільстві, своє бачення ІК виклав в редак-
ційній статті газети «Нью-Йорк Інтернешнл» Фарід Закарія1 «Уроки 
для постпандемічного світу» в квітні 2021 р. У статті і книжкових 
виданнях Ф. Закарія називає 10 уроків для світу у період пандемії  
і після того. У публікаціях 2021 р. Ф. Закарія відзначає, що для світу, 
переважної більшості держав характерні вибухи капіталу зсередини 
(lousen), які більші, ніж вибухи ззовні (esklousen) руйнують рівно-
вагу у господарському та соціальному житті. Пандемія – це щось, 
що поєднує нове і старе. Для боротьби із нею монополярний світ 
повинен згуртуватися, чого, на жаль, не відбувається. До десяти 
уроків постпандемійного світу Ф. Закарія відносить [325]: 

1 Фарід Закарія – один із найвпливовіших політичних аналітиків США, 
Експерт CNN із міжнародних відносин, автор телепрограми Farid Zakaria GPS, 
редактор колонки у Waschington Post, автор бестселерів «Постамериканский 
мир», «Будущее свободы», «10 уроков для мира после пандемии». (Вид. «Наш 
Формат». 2021. 264 с.). 



44 

1. Необхідність згуртуватися світу перед небезпеками і, перш 
за все, перед проблемою продовольчого забезпечення, забезпечення 
білками. Економіка росте, росте населення і це завдає шкоди при-
роді. Економізм – головний ворог природи і це творить людство, 
чисельність якого перевищує оптимальне для Землі. Хоча вже ба-
гато держав не мають навіть простого відтворення населення. Але в 
цілому проблема зберігається. 

2. Кількість чиновників значно вище необхідного і продовжує 
зростати, що не корелюється з чисельністю населення, споживан-
ням. Населення США 4-5% світового, але шкода, хвороби і наван-
таження на природу від них становлять 25% світового. З'явилася 
нова категорія – необуржуа-чиновник. На класовий розлом впливає 
рівень освіти. Так, в США громадяни з вищою освітою мають дохід 
у 3,5 раза вище, ніж в осіб із середньою освітою. Ковід підсилює 
класовий розлом. Соціологія показує, що за Брекзіт в Англії, за  
Трампа – в США голосували люди з середньою освітою. Вони  
більше схильні до маніпуляцій і популізму еліт. Але в будь-якому 
випадку еліти використовують на свою користь систему голосу-
вання, виборів. 

3. У сучасному господарстві ринок, яким охоплений весь світ 
і майже всі відносини, не вирішує все різноманіття проблем. Уряд 
повинен проводити активну господарську діяльність, перерозподіл 
і регулювання доходів груп населення, підтримувати малий і сере-
дній бізнес, соціальні рухи. У березні 2020 р. соціологи США ви-
явили, що 43% населення є прихильниками соціалістичних методів 
перерозподілу доходів, але не соціалізму зразка СРСР, а скоріше 
троцькізму. Вважають, що необхідно державі підвищувати свою  
суб'єктність, об'єктивне ринкове регулювання (приклад – Китай, Ін-
дія, Сінгапур та ін. Антиприклад – Україна, більшість пострадянсь-
ких і постсоціалістичних країн – Авт.). 

4. Зростає роль експертів і експертиз. Люди повинні чути  
експертів, а експерти – людей. Економіка капіталізму перебуває на 
переході до неоекономіки. Розмивається середній клас, але на- 
роджується необуржуазія, нові працівники, нові службовці (в галузі 
ІНБІКС – цифрових, новітніх прогресивних технологій). Йдуть по-
шуки нових моделей господарювання (інклюзивні господарські  
корпорації, інклюзивне суспільство, нові господарські уклади).  
Зростає тяга до соціалізму на тлі зростаючої експлуатації трудящих. 

5. Переклад суспільства, життя, виробництва на цифри, штуч-
ний інтелект (ШІ) тіснить прості професії, низько- і середньоквалі-
фікованих працівників. Безпечно себе почувають тільки люди  
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творчих професій, творчої праці. Творці ШІ не виключають того, 
що він (ШІ) знайде здатність до самонавчання і самовідтворення.  
І тоді людина, людство в принципі стануть не потрібними, що зне-
цінює людський капітал. Не виключено і те, що, прикриваючись ШІ 
певні групи (еліти, класи) будуть творити погані справи. Про це 
йшла мова на закритій конференції (США, Інститут Санта-Фе 
(SFI) – незалежний інститут теоретичних досліджень, 2018 р.). 

Маск і Гейтс сумніваються, що людина зможе перемогти ШІ. 
На користь даного положення свідчить інформація про те, що в 
2016 р. машина ШІ (Китай) перемогла чемпіона світу з шахів, а у 
2017 р. нова машина перемогла машину переможницю 2016 р. 
Альфа – 20 з рахунком 100:0. 

6. Посилюється урбанізація, але самотність людини посилю-
ється. Зростає кількість і розміри мегаполісів. Відомо, що старо- 
давній Рим мав населення понад один мільйон чоловік. В середньо-
віччя міст-мільйонників не було, у 1800 р. – 2 міста мільйонника 
(Лондон, Париж), у 2000 р. – 371; 2030 р. – очікується 700 міст- 
мільйонників, з них 185 Мегасіті. 

Великі міста несуть нові проблеми. Це скупченість людей, що 
посилює ризики пандемій. Зростає соціальна нерівність в містах, 
створюються цілі анклави, часто ворогуючі між собою (це є вже  
зараз – анклави мігрантів з країн Азії, Африки, Латинської Аме- 
рики та ін.). І в той же час люди роз'єднуються все більше і більше, 
ускладнюючи проблему «людина – громадська особистість». Ско-
рочується пряме міжособистісне спілкування, навчання, співробіт-
ництво, які не можуть бути закладені віртуальними стосунками. 

У містах все для людини може стати доступним в межах  
15 хвилин пішої ходи. Це також роз'єднує людей, знижує їх рухли-
вість, свіже повітря, що протипоказано людині. Скорочують роботу 
театри, кінозали, ресторани і т.д. Зникає спілкування, яке на думку 
Сент-Екзюпері, є головним для людини. Руйнується сім'я. Падає на-
роджуваність і т.д. Населення скорочується. Вирішується головне 
завдання глобальної еліти – скорочення людства. 

7. Зростає нерівність доходів в світі, в країнах. За даними на
момент виходу статті Ф. Закарія COVID-19 виштовхнув у злидні від 
70 до 950 млн чоловік. Руйнується МСБ, його активи поглинають 
великі платформи і корпорації. Зростає кількість корпорацій, зрос-
тають їхні доходи, знижується зайнятість. Знижується кількість і  
якість медичного обслуговування, освіти, культури. Ринок скорочу-
ється, оскільки на ньому панують олігархічні монополії. Великий 
капітал – ворог ринку, йому потрібна монополія і він її досягає. Ос- 
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новна маса населення знаходиться на межі або нижче прожиткового 
мінімуму. Соціальні ліфти не працюють. COVID створює комунізм 
для багатих, капіталізм – для бідних. Це дикий, нецивілізований ка-
піталізм. Ф. Закарія застосовує вираз Пітера Тіля – конкуренція для 
лузерів, невдах, монополія для успішних. Трирівневе сучасне ви- 
робництво поєднує: минуле – індустріальне, традиційне; нині –  
корпорації фінансові, олігархічні; майбутнє – суперкорпорації, пан-
регіони, платформи за типом Амазон, Майкрософт, Тесла, інформа-
ційно-корпоративні комунікації, які порівняні, а іноді і перевершу-
ють за обсягами виробництва середні за розмірами держави. 

Робоча сила також має три покоління1: індустріальне (X) – 
мовчуни; сучасне (Y) – міленіали, більше орієнтовані не на активну 
роботу, а на очікування отримати блага з інших джерел; майбутнє 
(Z) – зумери, багато бажають, але мало можуть, активно переміща-
ються у віртуальний світ. 

Найбільш працездатне і стійке до зовнішнього середовища і 
внутрішньої стійкості покоління Х. Але воно сходить з історичної 
арени. Покоління Y більше хоче, але ще дещо може. Покоління Z 
багато хоче, але дуже мало може і бажає, мрійники. 

Природно на виробничі процеси і соціальне життя впливає 
співвідношення поколінь Х, Y, Z. Але загальна тенденція тривожна 
для процесу переходу від ринкової економіки до ринкового сус- 
пільства, що руйнує реальний сектор економіки. 

8. Глобалізація не гине. Вона з американізму перетворюється 
у локальну глобалізацію. Це пан-регіони (США і їх сателіти; ЄС; 
Китай; можливо Росія і її союзники; різні союзи; міста мільйон-
ники; Мегасіті; інформаційні соціальні платформи і т.д.). Цифрові-
зація прискорює глобалізацію. Але йде через локальну цифровіза-
цію до загальної. 

9. Формування біполярного і багатополярного світу, де тон 
задають країни-лідери та їх спілки. Це перш за все США, Китай, ЄС, 
Росія. США, долар якої обслуговує переважну кількість міжнарод-
ного товарообігу, на 90% контролює світову фінансову систему. 
Але їх позиції слабшають. На зміну долара може прийти новий  
еквівалент, що включає до 20-30 складових, і не тільки дорогоцінні 

                                                           
1 Теорія базується на работах Л. Виготського пропагандує А. Курпатов, 

див. 1. Доклад «Наследие Выготского: теория, подход, концепция»; Вери- 
сов Н. М. (Австралія, Мельбурн). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Qx 
Y5gj165iE; Курпатов А. Поколение X, миллениалы и зумеры: чем мы похожи 
и чем отличаемся? URL: https://www.youtube.com/ watch?v=645ysU_etL4. 



47 

(благородні) метали, але і нафту, газ, критичні види продовольства 
та ін. Це викличе суттєву перебудову Світової і національних ва- 
лютно-грошових систем. 

10. Зростання ролі суб'єктності корпорацій, зниження ролі
приватної та державної власності, зростання значення мережевих 
структур, корпорацій, платформ, пан-регіонів, мега-міст. Знижу-
ється роль і значення працюючих людей. Йде процес виділення но-
вих прошарків капіталів, нових форм управління і управлінців, що 
пов'язано з рухом у напрямку інклюзивного капіталізму, інклюзив-
них корпорацій, інклюзивних рад і т.п. У світі росте напруженість, 
боротьба за світове лідерство, а у суспільствах знижується запит на 
трудові ресурси. Ці положення викладає Ф. Закарія у своїх публіка-
ціях. Вони принципово не відрізняються від поглядів К. Шваба, які 
останній пропагандує з 1971 р. у формі соціалізації капіталізму. 

Ряд відомих фахівців публікацію Ф. Закарія (квітень 2021 р.) 
назвали Маніфестом для багатих Північноатлантичного співтовари-
ства. 

Очевидно, обираючи модель свого розвитку в постіндустрі- 
альному світі, країни, що розвиваються, і пострадянські країни по-
винні враховувати доцільність і небезпеки, які несуть проєкти ін-
клюзивного капіталізму (ІК), інклюзивного суспільства, усклад-
нення, викликані пандемією COVID-19, яка переросте, найімовір-
ніше, в загрози екологічного характеру. Як альтернативу ІК деякі 
суспільства можуть розглядати модель нового світогосподарського 
укладу, ядро якого складається в Китаї, Індії, В’єтнамі. 

Необхідно вибрати найбільш прийнятні для конкретних країн 
напрямки самодостатнього розвитку, виходячи із сучасних еконо-
мічних теорій, однією з яких стає гіпотеза ІК з урахуванням кон- 
кретних власних досвіду, цінностей, духовності, технологічного  
розвитку. Цьому також може сприяти досвід КНР, Індії, Сінгапуру, 
скандинавських країн у виборі і реалізації своїх моделей розвитку 
економіки і суспільства, в інтелектуалізації виробництва. 

Інтелектуалізація притаманна суспільству і людині на всіх 
етапах історичного розвитку, включає техніко-технологічну і соці-
ально-культурну складові. На індустріальному етапі капіталізму до-
мінує техноцентрична, техніко-технологічна складова, на гіперін-
дустріальному, інклюзивному етапі домінуючою стає соціально- 
культурно-складова, яка потребує активної підтримки держави та 
громадянського суспільства. 
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2.2. Інтелектуалізація виробництва промислових  
підприємств в умовах переходу до Індустрії 4.0 

 
Із середини XX ст. питанню інтелектуалізації виробництва, 

організації та управління інтелектуальною працею приділяється все 
більше уваги, оскільки така праця дозволяє не тільки створювати  
і накопичувати такий вид капіталу, як інтелектуальний, але і суттєво 
змінює характеристики і вартість інших видів капіталу (матеріалів, 
машин, послуг, бізнесу). Інтелектуальний капітал ґрунтовно до- 
сліджували такі науковці як А. Колот [299], А. Чухно [455], О. Гріш-
нова [243], І. Булєєв [208], І. Бриль [188], С. Ілляшенко, Є. Голи-
шева, А. Колодка [280] та ін. 

Останнім часом науковці також висвітлюють різні аспекти ін-
телектуалізації: питання щодо інтелектуалізації праці на підприєм-
ствах – І. Булєєв, Є. Булєєв, Я. Брюховецький, Л. Іваненко, які  
вважають, що, внаслідок поступового поширення і насичення сус-
пільства новітніми технологіями, впровадження інформаційно- 
комунікаційних технологій на підприємствах і в промисловості, ін-
телектуалізація праці на діючих підприємствах поглиблюється. За-
пропоновано науково-методичний підхід до моделювання підви-
щення рівня інтелектуалізації праці на основі програмування розпо-
ділу чисельності працівників підприємств за рівнями інтелектуалі-
зації праці [203; 204].  

Інтелектуалізацію економіки досліджувала С. Міхньова, яка 
вважає знання і інформацію головним ресурсом інтелектуальної 
економіки, в умовах якої особливо важливими для людини якос-
тями стають наявність або відсутність здатності до інтелектуальної 
активності, як форми накопичення, переробки та генерації нових 
знань [327]. 

Сукупність питань державного регулювання процесу інте- 
лектуалізації економіки висвітлюють Н. Гунчак, Т. Васильцевим  
і О. Сухай. Ними обґрунтовано стратегічні пріоритети державного 
стимулювання інтелектуалізації національного господарства, ви-
значено інституційно-правовий базис інтелектуалізації економіки, 
обґрунтовано організаційно-економічні засоби та напрями розвитку 
інституційної інфраструктури науково-дослідної та інноваційної  
діяльності [245]. 

Напрями вдосконалення мотивації інноваційної діяльності 
підприємств в умовах інтелектуалізації економіки досліджують 
Г. Швиданенко, О. Ніколайчук. Ними запропоновано структуру мо- 
тиваційного механізму управління інтелектуалізацією діяльності  
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підприємств, що складається з таких елементів: мотивації щодо під-
вищення рівня освіти та кваліфікації, інноваційної та творчої ак- 
тивності, конкурентоспроможності продукції, якості відносин з 
партнерами та клієнтами, продуктивності праці [461].  

Досліджуючи сутність та прояви інтелектуалізації світогос-
подарського розвитку М. Поляков охарактеризував вплив інтелек-
туалізації на розвиток основних форм міжнародних економічних  
відносин та надав рекомендації щодо підвищення якості їх інфор-
маційного забезпечення [355]. 

Питання інтелектуалізації діяльності підприємства висвітлю-
вав Г. Бережнов. Інтелектуалізація, відмічає він є безперервним 
процесом формування і використання нематеріальних активів (інте-
лектуального капіталу) та висвітлює основні критерії інтелектуаль-
ного підприємства [180]. 

Й. Ситник пропонує концептуальну модель інтелектуалізації 
систем менеджменту підприємства, яка дає розуміння предмету ін-
телектуалізації систем менеджменту – відносин щодо формування  
і використання інтелектуального капіталу у поєднанні із передо-
вими інформаційно-аналітичними технологіями [394]. 

Як невід'ємний елемент будь-якого інноваційного процесу 
підприємства розглядає інтелектуалізацію М. Лазаренко. В резуль-
таті процесу інтелектуалізації діяльності підприємства, як він вва-
жає, формуються виробничі системи інноваційного типу, в яких 
об’єднуються ресурси та процеси для реалізації механізмів ство-
рення, трансферу та комерціалізації інновацій, що дозволяє забез-
печити інноваційно-орієнтований розвиток і високий рівень конку-
рентоспроможності [310]. 

Актуальні проблеми розвитку в Україні сучасної інтелекту- 
альної і «смарт» промисловості в умовах Індустрії 4.0 висвітлено у 
таких роботах: колективній монографії за редакцією В. Вишневсь-
кого [224], у якій розглянуто ряд питань становлення смарт-про- 
мисловості, зокрема розроблено комплекс рекомендацій щодо по-
датково-бюджетних і фінансово-кредитних механізмів розвитку 
смарт-промисловості в Україні; статті Л. Збаразської [272], у якій 
окреслено першочергові завдання промислової політики для ефек-
тивної розбудови Індустрії 4.0 на основі «смарт» інновацій; статті 
О. Амоші та В. Нікіфорової, у якій досліджено світовий довід роз-
витку металургійних «смарт» виробництв [165] та ін. 

У наведених вище дослідженнях увагу зосереджено переду-
сім на окремих питаннях інтелектуалізації, як то: мотивація творчої 
активності персоналу, праці [203; 204; 462], інтелектуалізація сис- 
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тем менеджменту підприємства [394], інтелектуалізація економіки 
та управління цим процесом на державному рівні [245; 355]; фор-
мування смарт-промисловості і смарт-виробництв [272; 165]. Втім 
процес інтелектуалізації в умовах глобальних економічних орієнти-
рів, розвитку четвертої промислової революції розвивається та при-
скорюється. Інтелектуалізація стає необхідною умовою і фактором 
розвитку сучасних промислових підприємств не тільки еволюцій-
ним шляхом, але і шляхом якісного стрибка за короткий проміжок 
часу. Тому процеси інтелектуалізації потребують подальших до- 
сліджень і поглибленого аналізу, зокрема у контексті Індустрії 4.0. 

Поняття «інтелектуалізація» в останні роки широко застосо-
вують в економічних дослідженнях для характеристики ряду про-
цесів: праці, умов і форм її організації та забезпечення, систем ор-
ганізації та управління господарською діяльністю, інноваційного 
розвитку, підприємства та економіки, заснованої на знаннях. Це  
зумовлює появу різних за змістом, але об’єднаних певною ідеєю ви-
значень, таких як: інтелектуалізація праці (від лат. intellectualis – ро-
зумовий) [401; 434]; інтелектуалізація підприємства [355, с. 86; 
180];  інтелектуалізація систем менеджменту [394, с. 200]; інтелек-
туалізація підприємництва [355, с. 86]; інтелектуалізація економіки 
[355, с. 86]. 

У зарубіжних дослідженнях термін «інтелектуалізація» як та-
кий не розповсюджено. Натомість широко використовується по-
няття «інтелектуальне підприємство» (the Intelligent Enterprise), на 
якому і відбуваються процеси інтелектуалізації. Дана концепція 
сформульована Дж. Б. Куїнном у роботі «Інтелектуальне підприєм-
ство» (Quinn James Brian. The Intelligent Enterprise: a new paradigm. 
Free Press, 1992), у якій він говорить про інтелект як ключовий ре-
сурс у виробництві та наданні послуг. Основна ідея даної концепції 
у тому, що інтелектуальні підприємства отримуватимуть стійкі кон-
курентні переваги від діяльності, заснованої на знаннях і послугах, 
які використовують інтелектуальні активи.  

Підприємства будуть здатні підвищити цінність завдяки тех-
нічній досконалості, кращій базі знань, більш творчому реагуванню 
на потреби клієнтів і неперевершеному управлінню людським та ін-
телектуальним капіталом, який конкуренти не можуть відтворити  
[119]. Основними ознаками процесу інтелектуалізації підприємства 
Дж. Б. Куїнн вважає інтенсивну генерацію, розробку, використання 
знань і технологій для виробництва товарів і послуг, що є ключем 
до конкурентоспроможності підприємства в епоху глобалізації. 



51 

На сьогодення зарубіжні науковці та представники бізнесу ак-
тивно обговорюють питання Індустрії 4.0 та формування «інтелек- 
туального підприємства» (the Intelligent Enterprise), зокрема ті інно-
ваційні рішення, які ера знань та інформації пропонує для інтелек-
туалізації промисловості («інтелектуальної промисловості» – the 
Intelligent Industry) [72; 73; 100; 102; 116; 126; 153].  

Питання четвертої промислової революції та необхідності мо-
дернізації вітчизняних промислових підприємств на сьогоднішній 
день обговорюються і в Україні.  

Слід виділити Асоціацію Підприємств Промислової Автома-
тизації України (АППАУ)1 [171], яка усіляко ініціює заходи щодо 
розвитку підприємств у напрямі Індустрії 4.0, проводить конферен-
ції, присвячені цьому питанню, об'єднує різних зацікавлених сторін.  

З приведеного вище видно, що орієнтація розвитку промис-
лових підприємств у напрямі Індустрії 4.0 невід’ємно пов’язано із 
інтелектуалізацією. Втім інтелектуалізація – це не тільки запро- 
вадження наднових технологій 4.0, але і активне використання до-
сягнень третьої промислової революції. Ключовими поняттями ін-
телектуалізації є інновації та інтелект. Таким чином, під інтелекту-
алізацією підприємства у дослідженні розуміється процес підви-
щення ролі, застосування та використання знань, інформації інно-
ваційного характеру у функціонуванні підприємства та викорис-
тання ним у своїй діяльності для досягнення поставлених цілей: пе-
редових технологій (розроблених і/або придбаних), зокрема автома-
тизації і роботизації виробництва, цифровізації процесів, штучного 
інтелекту, інтернет-технологій; висококваліфікованого і мотивова-
ного персоналу (власно навченого і/або залученого ззовні), немате-
ріальних активів (створених і/або придбаних) та ін. Метою інтелек-
туалізації підприємства є його перманентна модернізація у напрямі 
сучасних технологічних реалій (Індустрії 4.0), безперервне навчан-
ня персоналу, підвищення інтелектуальної складової виробництва, 
виробленої продукції, наданих послуг (складності, інноваційності, 
використаних ноу-хау) з метою збільшення доданої вартості, при- 
бутку та отримання стійких конкурентних переваг на внутрішньому 
і зовнішньому ринках (висвітлено у статті авторів [200]). 

1 В Асоціацію Підприємств Промислової Автоматизації України  
(АППАУ) входять: вендори (виробники – постачальники обладнання та про-
грамного забезпечення в промисловій автоматизації систем управління – 
АСУ); системні Інтегратори, ОЕМ (Original equipment manufacturer), ІТ- 
розробники та інтегратори, інжинірингові компанії; ВНЗ; кінцеві споживачі – 
промислові підприємства та інші організації. 
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2.3. Фактори інтелектуалізації промислових  
підприємств України та інших країн світу 

Аналіз показників розвитку промисловості підприємств в Ук-
раїні у контексті інтелектуалізації дозволяє говорити, що модерні-
зація промислових підприємств у напрямі Індустрії 4.0 залежить від 
ряду внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Внутрішні фактори: фінансові, виробничі, трудові, марке- 
тингові та інші, пов'язані із використанням усіх видів ресурсів, не-
обхідних підприємству для здійснення своєї діяльності, і є йому  
підконтрольні. Тому ці фактори і є сферами модернізації у напрямі 
інтелектуалізації.  

Зовнішні фактори, що не підконтрольні підприємству, част-
ково регулюються державою, обумовлені глобальними процесами, 
розвитком суспільства, попитом, тенденціями і трендами. У загаль-
ному вигляді фактори модернізації промислових підприємств у на-
прямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації представлено на 
рис. 2.3. 

В Україні на сьогоднішній день функціонують багато підпри-
ємств, які формально мають наукоємне виробництво, які можна  
віднести до високотехнологічних та середньо-високотехнологічних 
галузей, потребують модернізації у напрямі Індустрії 4.0 на основі 
їх інтелектуалізації. Передусім до наукоємних підприємств, а також 
підприємств, що мають складні та високі технології (high 
technology, high tech, hi-tech) відносять підприємства машинобуду-
вання, авіаційної промисловості, космічної, хімічної галузі, фарма-
цевтичної промисловості та ін. Підвищення конкурентоспромож-
ності у напрямі Індустрії 4.0 на основі інтелектуалізації стає важли-
вим завданням для них. Однак виробничі потужності багатьох на- 
укоємних підприємств в Україні було сформовано ще за часів 
СРСР, тому вони потребують оновлення та модернізації не тільки 
виробництва, але і всього, що його супроводжує, сприяє створенню 
товару (послуг) і його руху до споживача. Розвиток наукоємних  
і високотехнологічних галузей в Україні вимагає підвищених ви-
трат на розвиток інтелектуального капіталу, впровадження іннова-
цій і розробок, НДДКР (R&D). 

Виходячи із вищенаведеного, процес інтелектуалізації під- 
приємства можна представити, як показано в Додатку Б.1, з якого 
видно, що інтелектуалізація повинна охоплювати усі напрями дія-
льності підприємства та має чітку мету: модернізацію підприємства  
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Рисунок 2.3 – Фактори модернізації промислових підпри- 
ємств у напрямі Індустрії 4.0 на основі  
їх інтелектуалізації 

Складено авторами. 

у напрямі сучасних технологічних реалій (Індустрії 4.0), підви- 
щення інтелектуальної складової виробництва, виробленої продук-
ції, наданих послуг (складності, інноваційності, використаних ноу-
хау) з метою збільшення прибутку та отримання стійких конкурен-
тних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Вищенаведене свідчить, що впровадження технологій чет- 
вертої промислової революції для України і її підприємств є склад-
ним викликом. Виникає питання: що необхідно робити для модер- 

Внутрішні фактори, 
підконтрольні підприємству (сфери модернізації) 

■ Виробничі 
■ Фінансові і інвестиційні 
■ Трудові і людський капітал 
■ Нематеріальні активи і інтелектуальний капітал 
■ Менеджмент і мотивація 
■ Маркетингові 
■ Соціальні 
■ Інституціональні 

Модернізація промислових підприємств у напрямі  
Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації 

■ Загальноекономічні (стан розвитку економіки і економічна стабільність)
■ Політичні 
■ Фінансові ресурси і капітальні інвестиції 
■ Технології і доступ до них 
■ Інформаційні 
■ Ринок праці 
■ Соціальні і ментальні 
■ Цінова політика і цінова кон’юнктура
■ Обсяги ринку і доступ на ринки сировини і збуту 
■ Умови конкуренції (конкуренція в галузі) 
■ Попит на продукцію підприємства
■ Інституціональні і правові (адміністративні бар'єри, податкове навантаження, взає-
модія з органами влади, участь у формальних і неформальних організаціях, правовий 
захист бізнесу; нормативні параметри) 

Зовнішні  фактори, 
непідконтрольні підприємству 
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нізації підприємств у напрямі Індустрії 4.0 у контексті світових  
тенденцій і досвіду промислових підприємств-лідерів впро- 
вадження провідних технологій і інтелектуалізації по всьому світу? 

Інтелектуалізація промислових підприємств в умовах Індуст-
рії 4.0. є питанням загальносвітового масштабу. Це підтверджується 
дослідженнями провідних світових організацій, зокрема Всесвіт-
нього економічного форуму, міжнародної консалтингової компанії 
McKinsey & Company, UNIDO та ін., які вивчають ці питання та ви-
являють загальні закономірності успішного розвитку промислових 
підприємств в сучасних умовах. 

Так, Організація об'єднаних націй з промислового розвитку 
(UNIDO) розглядає основні фактори розвитку промисловості у су-
часних умовах [342]. У контексті інтелектуалізації важливими фак-
торами розвитку промисловості UNIDO називає створення і впро-
вадження інновацій та ІКТ. Відмічається, що «ІКТ можуть допо- 
могти виробникам, в тому числі виробникам в країнах, які в даний 
час маргіналізуються в міжнародних виробничих мережах, вийти на 
недоступні досі ринки. У поєднанні з новими технологіями, що  
дозволяють створювати нові форми виробництва, такі як додаткове 
виробництво або 3D-друк, ІКТ можуть полегшити доступ підприє-
мців до світових ринків індивідуалізованих товарів масового ви- 
робництва. Інновації у виробництві можуть призвести до більш  
рівномірного розподілу виробничої діяльності по всьому світу» 
[342, с. 17].  

UNIDO рекомендує розвивати партнерські відносини між 
урядом і бізнесом та підтримувати роль приватного сектору в якості 
рушійної сили розвитку промисловості. Відмічається, що уряд по-
винен формувати промислову політику, створюючи сприятливі 
умови розвитку промисловості. У контексті інтелектуалізації уря-
дам рекомендується: сприяти впровадженню, використанню і ство-
ренню технологій, що розширюють базу знань та присутність на 
внутрішньому і зовнішньому ринку; впливати на знання, обізна-
ність, готовність і спроможність споживачів промислової продук-
ції; сприяти підвищенню попиту на інноваційну продукцію проми-
словості; управляти стратегічними інвестиціями в інновації [342,  
с. 21-22]. 

В рамках спільного проєкту Всесвітнього економічного фо-
руму і McKinsey & Company виділено три основні напрямки транс-
формації виробництва: мережева інтеграція, інтелектуалізація  
і гнучка автоматизація [451, с. 7]. За підсумком аналізу більше ти- 
сячі провідних виробничих компаній світу виділено групу підпри- 
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ємств («маяків»), які є орієнтиром і прикладом успішного впро- 
вадження технологій четвертої промислової революції у вироб- 
ництва та яким вдалося вийти на нові рівні ефективності. Найпере-
довішими виробничими підприємствами світу визнано такі [451, 
с. 10]: Bayer (фармацевтична продукція, Італія); BMW (автомобіле-
будування, Німеччина); Bosch (автомобілебудування, Китай); 
Danfoss (промислове обладнання, Китай); Fast Radius і UPS (ади- 
тивне виробництво, США); Foxconn Industrial Internet (електроніка, 
Китай); Haier (побутова техніка, Китай); Johnson & Johnson DePuy 
Synthes (вироби медичного призначення, Ірландія); Phoenix Contact 
(промислова автоматика, Німеччина); Procter & Gamble (споживчі 
товари, Чехія); Rold (електротехніка, Італія); Sandvik Coromant 
(промислове обладнання, Швеція); Saudi Aramco (підготовка газу, 
Саудівська Аравія); Schneider Electric (електротехніка, Франція); 
Siemens (промислова автоматика, Китай); Tata Steel (металопродук-
ція, Нідерланди). 

Відмінними рисами і чинниками успіху підприємств-лідерів 
впровадження технологій четвертої промислової революції («мая-
ків») в контексті інтелектуалізації Всесвітнім економічним фору-
мом і компанією McKinsey визначено такі [451, с. 17]: 

1. Розвиток людського капіталу. Замість того щоб заміню-
вати операторів машинами, вони трансформують їх роботу, роб-
лячи її менш рутинною і більш цікавою, різноманітною і продук- 
тивною. Дослідження McKinsey показує, що менше 5% професій 
можна повністю автоматизувати при сучасному рівні розвитку тех-
нологій, проте у 62% професій є не менше 30% завдань, що автома-
тизуються. Наприклад, на заводі Rakona, що входить до групи 
Procter & Gamble, для поглиблення інтелектуалізації усіляко спри- 
яють розвитку навичок співробітників. Ефективно використовують 
зовнішні джерела знань щодо цифровізації і автоматизації, такі, як 
взаємодія з університетами Праги, співпраця зі стартапами і участь 
в студентських програмах обміну, в рамках яких студенти ІТ-спеці-
альностей працюють разом зі співробітниками Rakona. Також на 
підприємстві розроблена програма розвитку навичок, доступна для 
всіх співробітників. Завдяки їй нові технології в таких галузях, як 
аналітика, інтелектуальна робототехніка і адитивне виробництво 
стали більш зрозумілими і звичними для персоналу. В результаті у 
співробітників сформувалися спеціальні навички, а на підприємстві 
з'явилися нові посади, такі, як керівник з питань кібербезпеки. 

2. Лідерство в галузі і провідна роль у формуванні стандар-
тів. Четверта промислова революція принципово відрізняється від 
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програм безперервного вдосконалення, що десятиліттями панували 
на виробничих підприємствах. Мається на увазі не поступовий роз-
виток, а якісний стрибок з виходом на нові стандарти. Для перетво-
рення операційної діяльності «маяки» використовують різні сцена-
рії «Індустрії 4.0». 

3. Відкриті інновації та співробітництво. «Маяки» відкриті 
до інновацій і орієнтовані на співпрацю. Вони використовують три-
сторонню схему впровадження інновацій, яка передбачає спів-
працю приватного, державного та громадського секторів, включа-
ючи наукові організації. Застосування надійних механізмів в галузі 
кібербезпеки забезпечують необхідний рівень захисту із парт- 
нерами і відвідувачами. 

4. Великий і малий бізнес. Інноваційні технології четвертої 
промислової революції доступні не тільки великим підприємствам, 
а й представникам малого та середнього бізнесу, які можуть домог-
тися значних результатів, використовуючи практичні рішення, що 
не потребують великих інвестицій. 

5. Підприємства розвинених країн і країн, що розвиваються. 
Галузь поширення технологій «Індустрії 4.0» не обмежується роз-
виненими країнами. «Маяки» є і в розвинених країнах і в країнах, 
що розвиваються. Китай – один з лідерів революції з великою кіль-
кістю «маяків»; чимало їх і в країнах Східної Європи. Це говорить 
про те, що інші фінансові та операційні переваги більш важливі за 
скорочення витрат на персонал. 

6. Наявність двох взаємодоповнюючих шляхів масштабу-
вання, п'ятьох відмінних рис процесу створення вартості і чоти-
рьох видів навичок. «Маяки» домагаються значного ефекту при мі-
німальній модернізації обладнання. Більшість «маяків» з'явилося в 
результаті перетворення існуючих підприємств. Оптимізація наяв- 
ної інфраструктури і вибіркове впровадження нового обладнання 
дозволяють реалізувати багато переваг. 

Всесвітній економічний форум спільно з McKinsey & Company 
виділяють три інструменти, які допомагають прискорити впро- 
вадження технологій Індустрії 4.0: механізм масштабування, меха-
нізм створення вартості і модель загального управління [451,  
с. 22-23], Додаток Б.2. 

• Механізм масштабування описує найбільш ефективні ме-
тоди широкого впровадження технологій, включає методи форму-
вання: інноваційної виробничої системи та наскрізних інновацій по 
всьому ланцюгу створення вартості. 
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• Механізм створення вартості, заснований на реальному до-
свіді впровадження технологій «Індустрії 4.0» (39 сценаріїв), під- 
креслює особливу роль інтелектуальних технологій, мережевої ін-
теграції та гнучкої автоматизації, зокрема: прийняття рішень на ос-
нові аналізу великих даних; демократизованих виробничих техно-
логій; робота згідно принципам Agile1; додаток нових сценаріїв; 
нові бізнес-моделі. 

• Допоміжні засоби масштабування, що дозволяють приско-
рити впровадження технологій: стратегія і бізнес обґрунтування  
технологій четвертої промислової революції; архітектура для ін- 
тернету речей, розрахована на масштабування; розвиток навиків 
співробітників за допомогою «цифрових академій» і «розумних  
фабрик»; залученність персоналу до процесів розвитку, форму-
вання особистої відповідальності кожного співробітника за спільну 
справу. 

Таким чином, розвиток промислових підприємств в умовах 
нових економічних концепцій, зокрема у напрямі Індустрії 4.0 на 
основі їх інтелектуалізації – це складний багаторівневий процес, у 
якому беруть  участь не тільки самі підприємства, але і держава. Не-
обхідні цільові програми підтримки та стимулювання підприємств 
до інтелектуалізації, у тому числі на державному рівні. Промисло-
вим підприємствам слід активно співпрацювати із підприємствами-
лідерами («маяками»), які вже сьогодні впроваджують технології 
Індустрії 4.0 та переймати досвід їх інтелектуалізації. 

2.4. Цифрові інструменти управління інтелектуалізацією 
виробництва 

Стимулювання інтелектуалізації підприємств потребує ура-
хування зовнішніх та внутрішніх факторів. До них можна віднести:  

1) ринкові, що відображають попит і пропозицію на ринку,
зокрема це: ринкові та технологічні тренди; напрямки розвитку ін-
телектуальних підприємств у напрямі Індустрії 4.0; цифрові інстру-
менти управління виробництвом; ринкова кон’юнктура, доступ до 
ресурсів, зокрема фінансових; конкурентне середовище; співробіт- 

1 Принципи Agile –  принципи гнучкої розробки програмного забезпе-
чення [Agle Ukraine. URL: http://www.agileukraine.org/2013/01/agile-manifesto-
principles.html (дата звернення: 29.10.2019)]. 
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ництво із професійними асоціаціями; наука і освіта у стимулюванні 
процесів інтелектуалізації підприємств, тощо. 

2) державні: державна політика, у визначенні пріоритетів  
розвитку, економічних та адміністративних стимулів. 

3) внутрішні (рівень підприємства). Політика підприємства – 
модернізація підприємств у напрямі сучасних технологічних реа-
лій: поступове перманентне впровадження у діяльність інструмен-
тів і технологічних компонентів управління інтелектуальним ви- 
робництвом (у тому числі цифрових). 

Серед ринкових факторів слід виділити такі цифрові інстру-
менти управління виробництвом, які напряму впливають на по- 
глиблення інтелектуалізації промислових підприємств в умовах  
технологічного прогресу (Додаток Б.3). 

Цифрові інструменти та їх представлення на ринку можна  
розглядати у якості ринкового механізму стимулювання поступо-
вого впровадження нових технологій у діяльність підприємств та 
поглиблення їх інтелектуалізації. Інтелектуальні підприємства це ті, 
які спроможні використовувати дані, людей, наявні активи у поєд-
нанні із сучасними технологіями. 

Термін Cyber-Physical Systems (CPS) був введений близько 
2006 р. CPS можна охарактеризувати як розумні системи, що охоп-
люють апаратні, програмні, обчислювальні та фізичні компоненти, 
безперебійно інтегровані та тісно взаємодіючі. Це дозволяє контро-
лювати в режимі реального часу мінливий стан реального світу. 
CPS називають системи ІКТ, вбудовані у фізичні об'єкти, пов'язані 
між собою через декілька мереж, включаючи Інтернет, та надають 
громадянам та бізнесу широкий спектр інноваційних програм на ос-
нові оцифрованих даних, інформації та послуг [11]. Використання 
CPS у промисловості призводить до утворення так званих промис-
лових кіберфізичних систем (Industrial Cyber-Physical Systems, 
ICPS). Їх реалізація надає нові можливості та виклики для розвитку 
промисловості. 

Інфраструктура на базі ICPS застосовується у виробництві, 
інтелектуальному транспорті, аерокосмічних системах, охороні 
здоров'я та інших сферах, створює розумні міста та виробництва, 
якими можна управляти в режимі реального часу. Застосування у 
виробництві ICPS сприяє розвитку заводів майбутнього: цифрових, 
розумних, віртуальних. 

ICPS постійно розвиваються та можуть вирішувати ряд задач 
управління, автоматизації, роботизації, контролюють та керують 
фізичною інфраструктурою реального світу, а також, мають реаль- 
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ний вплив на промислову інфраструктуру. Це передбачає серйозну 
зміну парадигм в світі, що відображується на поведінці суспільства 
у відношенні до промислових кібер-фізичних систем – ICPS [11]: 

• співробітники підприємств через Інтернет-технології взає-
модіють з кіберфізичними системами; 

• спеціалісти перетворюються на працівників знань, які в по-
трібний час аналізують складну інформацію в потрібному місці та 
приймають рішення, їх можливості та ефективність підвищуються. 

Отже, промислові кіберфізичні системи (ICPS) сприяють гли-
бокій інтелектуалізації виробничих підприємств у напрямі Ін- 
дустрії 4.0, а увесь персонал підприємства змушений розвиватись у 
ногу із часом, що вимагає інноваційних знань та освоєння нових  
цифрових навичок.  

Основними особливостями розвитку інтелектуальних вироб-
ництв та смарт-промисловості є: критичність підключення до ін- 
тернет-мережі та подолання розриву між інформаційними (ІТ) і опе-
раційними технологіями (ОТ). 

Важливим завданням для багатьох промислових підприємств, 
що впроваджують смарт-технології, є підключення до інтернет- 
мережі. Це є окремим викликом для багатьох підприємств зі сталі  
і бетону, де Wi-Fi й інтернет-зв'язок можуть бути нерегулярними. 
Якщо додаток або процес не можуть підключитися до мережі для 
обміну інформацією та доступу до неї, він не зможе стабільно без 
перебоїв працювати. Розгортання в мережі технологій «розумних» 
заводів потребує ретельно продуманої стратегії із залученням ква-
ліфікованих консультантів для побудови масштабованої цифрової 
інфраструктури та задоволення унікальних вимог кожного підпри-
ємства. 

Впровадження у діяльність промислових підприємств кібер-
фізичних систем потребує вирішення багатьох питань, у тому числі 
пов’язаних із обробкою даних, зберіганням, доступом, безпекою. У 
цьому сенсі вирішенню зазначених проблем може сприяти розвиток 
блокчейн-індустрії в Україні.  

Блокчейн-компанії допомагають бізнесам еволюціонувати за-
вдяки технології блокчейн. Партнерами і клієнтами їх є представ-
ники великого бізнесу та підприємства в різних галузях, у т.ч. ком-
панії реального сектору, освіти, фінансів, автотранспорту, сільсь-
кого господарства, а також уряди країн. Блокчейн-компанії мають 
власні продукти в сферах IoT (інтернет речей) і робототехніки. 
Вони виводять бізнес-процеси на новий, більш оптимізований рі- 
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вень, розробляють блокчейн-платформи для використання її бізне-
сом та урядом для створення багаторазових блоків рішень. 

Блокчейн (blockchain або block chain) – побудований за пев-
ними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що 
містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберіга-
ються на безлічі різних комп'ютерів незалежно один від одного. 

Багато компаній вивчають можливості застосування техноло-
гій блокчейн всюди – від фінансів до виробництва [16]: корпорація 
Microsoft розвиває програми Blockchain-as-a-Service (BaaS) на своїй 
хмарній платформі Azure; – IBM запустила власну BaaS пропози-
цію; передбачається її інтеграція з іншими продуктами компанії, та-
кими як обчислювальна мережа «IBM z Systems», система штучного 
інтелекту «Watson» для Інтернету речей та ін.;  Blockchain Foundry 
приділяє головну увагу сервісам, заснованим на блокчейн-техноло-
гіях, для створення прототипів і випуску промислової продукції;  
BigchainDB пропонує масштабовані блокчейн-сервіси; Chain рекла-
мує блокчейн-платформу для фінансових сервісів; IBM і Samsung 
працюють над концепцією ADEPT, в якій технологія блокчейн буде 
використовуватися для формування основи децентралізованої ме-
режі пристроїв – Інтернету речей. Блокчейн планують використову-
вати для реєстрації мільярдів пристроїв, які будуть автономно  
транслювати транзакції в системі з трирівневою архітектурою. 

З 2014 р. в Україні поступово розвивається блокчейн-індуст-
рія, яка є важливим учасником цифрової трансформації в Україні. 
Як зазначається в Огляді блокчейн-індустрії в Україні, більшість 
компаній були засновані у 2017 р. – 32% від загальної кількості опи-
таних; 20% – у 2016 р.; 12% – у 2015 р. і по 8% у 2014 р. і раніше. 
Ці компанії прийшли в сферу блокчейн переважно із розробки про-
грамного забезпечення та програмування, фінансів та інвестицій, а 
також криптографії та криптовалют [170]. 

Промислові кіберфізичні системи (ICPS) є результатом роз-
витку технічних засобів і обчислювальних технологій, застосову-
ються для розширення операцій у всіх сферах підприємства, заку- 
півлі, конверсії, логістики, координації партнерів та співпраці в  
рамках однієї чи кількох організацій. ICPS сприяють розробці та 
впровадженню нових моделей бізнесу, де реалізуються нові форми 
взаємодії і відносин між постачальником та замовником. 

Розвиток цифрової інфраструктури та утворення промисло-
вих кіберфізичних систем на вітчизняних виробничих підприєм- 
ствах може зіткнутися із такими проблемами, як: недосконалість ін-
фраструктури, поєднання різних механізмів, пристроїв, датчиків, 
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що вже функціонують на підприємстві із новими технологіями. Ін-
струменти і механізми поглиблення інтелектуалізації варіюються 
від орієнтованого на людину методу, такого як управління змінами, 
розміщення і адаптація співробітників на підприємстві, розвиток 
нових навичок, до технічних і процесних втручань, наприклад, під-
ключення до інтернет-мережі, подолання розриву між традицій-
ними і новими ІТ технологіями. 

Окрім цифрових інструментів управління виробництвом  
серед ринкових факторів розвитку промислових підприємств у на-
прямі інтелектуалізації можна виділити такі: 

• Правовий захист інтелектуальної власності. Забезпечення
правової охорони інтелектуальної власності є необхідною умовою 
процвітання будь-якої країни та її галузей. Право на одержання па-
тенту на винахід стимулює вкладення фінансів і зосередження люд-
ських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Публікація відомос-
тей про винахід робить доступною інформацію про нього широкому 
колу людей і стимулює тим самим створення нових винаходів і, 
отже, сприяє науково-технічному прогресу. У свою чергу, права на 
торговельну марку захищають підприємство від недобросовісної 
конкуренції [258]. 

• Енергоефективність та постійне зниження витрат на
енергоспоживання [469]. 

• Бережливе виробництво (Lean production, lean manu-
facturing). Концепція управління виробничим підприємством, за-
снована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Ши-
роко відомі такі системи бережливого виробництва або їх складові, 
як 5S, TQM, JIT, SMED, TPM та інші. Будується на ліквідації таких 
втрат: перевиробництво; очікування, пов'язані з пошуком людей, 
матеріалів, устаткування або інформації; втрати при транспорту-
ванні; наявність дефектної продукції, що вимагає перевірки, сорту-
вання, утилізації, зниження сортності, заміни або ремонту; нереалі-
зованого творчого потенціалу співробітників; перевантаження ро-
бочих, співробітників або потужностей при роботі з підвищеною ін-
тенсивністю; нерівномірність виконання операцій [90]. 

• Навчальні центри на підприємстві. Популяризація інтелек-
туального виробництва, навчання у провідних виробників (у тому 
числі розгляд трансферу технологій для можливості більш швид-
кого власного розвитку виробництва). Участь у конкурсах, таких, 
як World Skills Ukraine. Створення навчальних програм, організація 
і проведення тренінгів. 
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3. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ І ФАКТОРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 

 
 

3.1. Характеристики і принципи Індустрії 4.0  
 та її вплив на виробництво 
 
Головним напрямом промислового розвитку на сьогодення 

країнами визнана Індустрія 4.0 [338], концепція якої вперше була 
представлена у Німеччині, ініційована провідними компаніями 
(BASF, Bosch, Daimler, Deutsche Telekom, Klöckner & Co. і Trumpf). 
Концепція Індустрії 4.0 поширюється у розвинуті та інші країни 
світу. Більш швидко йде зростання у Сполучених Штатах Америки, 
Японії, Китаї, країнах Північної Європи і Великобританії. Такі 
впливові глобальні промислові гіганти, як Siemens і GE, повністю 
стали на цей підхід [5]. 

Індустрія 4.0 заснована на розвитку «Інтернету речей» і кі- 
берфізичних системах. Основними завданнями промислового роз-
витку у сучасних умовах є смарт-управління виробництвом в ре-
жимі реального часу, а також максимально тісний взаємозв'язок  
технологічних і бізнес-процесів. Основні характеристики і техноло-
гії четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) представлено у 
Додатку В.1  

У 2015 р. міжнародною консалтинговою компанією PwC 
(PricewaterhouseCoopers) здійснено опитування понад 2000 компа-
ній з 26 країн світу в секторах промислового виробництва, включа-
ючи аерокосмічну і оборонну промисловість; автомобілебудування; 
хімічну галузь; електроніку; проєктування та будівництво; лісо- 
матеріали, папір і упаковка; промислове виробництво; металургія; 
транспорт і логістику. Третина респондентів вказали, що їх компа-
нія вже досягла високих рівнів інтеграції і оцифровки. Очікувалось, 
що у 2020 р. цей показник досягне 72% (рис. 3.1). 

Industry 4.0 підтримує бізнес-моделі, які використовують пе-
реваги масового налаштування, коли кожен продукт буде створю-
ватись як єдине ціле. На підприємствах із глибокою автоматизацією 
витрати на випуск продукції навіть за індивідуальним замовленням 
невеликі: якщо в минулому довелося б перенастроювати устатку-
вання вручну, то сьогодні це робить комп'ютерна система сама за 
лічені секунди. Наразі вже успішно діють лінії виготовлення про- 
дукції масового споживання на замовлення, наприклад: 
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Рисунок 3.1 – Використання технологій Індустрії 4.0.  
Дані опитування PwC [5] 

− виробник побутової техніки Haier виробляє пральні машини 
і холодильники в Китаї на замовлення. Клієнти вказують бажані  
функції через свої комп'ютери, телефони або у кіосках магазинів 
Haier. Специфікації передаються безпосередньо на збиральну  лінію 
[5]; 

− роботизація заводів Tesla (випускає електромобілі) дозво-
лила компанії розгорнути виробництво не в Китаї, а в Каліфорнії. 
Це виявилося дешевше, ніж використовувати працю китайських ро-
бітників, а потім платити за транспортування готових машин.  
Завдяки новим технологіям виробник автомобілів Tesla (заснована 
у 2008 р.) за капіталізацією обігнала лідера другої промислової ре-
волюції Ford Motors [383]; 
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− завдяки новим технологіям компанія Adidas повертає своє 
виробництво назад до Німеччини. За проєктом на новій фабриці всі 
операції виконуватимуть роботи. Це оптимізує виробництво, різко 
збільшує його швидкість [383]; 

− акції компанії Harley-Davidson після трансформації бізнесу 
у партнерстві з SAP і за рахунок впровадження принципів Індустрії 
4.0 за шість років виросли у сім разів, не зважаючи на те, що компа-
нія пережила серйозне падіння попиту на свою продукцію через 
економічну кризу. Тепер можна замовити свою особливу модель ле-
гендарного Harley в улюблених кольорах і отримати її вже через 
шість годин прямо з заводу  [383]; 

− виробнича компанія BRP-Rotax завдяки рішенням SAP на-
лагодила виробництво персоналізованих моторів для легких літаків, 
снігоходів і автомобілів для картингу. Лояльність клієнтів компанії, 
які тепер мають можливість отримувати двигуни виходячи із влас-
них уподобань і під конкретні потреби, значно зросла – як і продажу 
BRP-Rotax  [383]. 

Таким чином, Індустрія 4.0 змінює не тільки бізнес окремих 
компаній.  Вона впливає на розстановку сил на глобальному рівні, 
зокрема відбуваються досить активні процеси решорингу у про- 
мисловості розвинених країн, вона кардинально змінює якісні ха- 
рактеристики працівників. 

В Україні процеси інтелектуалізації промислових підпри-
ємств у контексті Індустрії 4.0 відбуваються повільно. За результа-
тами опитування, проведеного Digital Transformation Institute [209], 
топ-менеджерів провідних українських компаній (43 компанії) вста-
новлено, що в рамках цифровізації в країні найчастіше застосову-
ють хмарні технології з елементами штучного інтелекту, big data та 
розширені інструменти аналітики даних, розумні датчики категорії 
IoT (рис. 3.2). 

Отже, в Україні є певний потенціал для розвитку цифрових 
технологій. Втім, інтелектуалізація в умовах Індустрії 4.0 вимагає 
серйозних змін в організаційних методах і структурах підприємств. 
Ці зміни включають в себе нові форми ІТ-архітектури та управління 
даними, нові підходи до нормативної та податкової відповідності, 
нові організаційні структури і, що найбільш важливо, нову цифрову 
культуру, яка повинна включати аналіз даних в якості основної  
можливості підприємства, нові професії працівників та системи їх 
навчання. 
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Рисунок 3.2 – Використання цифрових технологій в Україні  
[209]

Провідні зарубіжні спеціалісти у галузі розвитку Індустрії 4.0 
в Європі, на Близькому Сході та в Африці, партнери міжнародної 
консалтингової компанії PricewaterhouseCooper (PwC) у своєму до-
слідженні показали, що Індустрія 4.0 відкриває перед суб’єктами 
господарювання нові можливості, а її основними принципами у  
відношенні інноваційного розвитку підприємств (зокрема інтелек-
туалізації в умовах Індустрії 4.0. – Авт.) є [123]: 

1. Повна «оцифровка» операцій компанії, інтегрована по
вертикалі (щоб включити кожну функцію і всю ієрархію) і по гори-
зонталі (пов'язуючи постачальників, партнерів та дистриб'юторів у 
ланцюжку створення вартості і безперешкодно передаючи дані між 
ними). Наприклад:  

передові системи управління запасами, які пов'язують роз- 
дрібних торговців, розподільні центри, перевізників, виробників  
і постачальників. Кожен прозоро отримує дані щодо поставок ін-
ших, автоматично розміщує і виконує замовлення, запускає тех- 
нічне обслуговування та модернізацію; 

розробка гнучких виробничих потужностей, в яких для вико-
нання більшості операцій використовуються програмовані роботи. 
Вони являють собою віртуалізацію фізичного світу; 

нові продукти, створені у віртуальному світі до самого впро-
вадження. Наразі стало можливим без зусиль моделювати проєкт 
нової установки, перевірити його і тільки після того як усі недоліки 
будуть виключено на етапі тестування у віртуальному світі – інвес- 
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тувати у фізичне обладнання. Тестування без повного запуску  
значно спрощує і здешевлює виведення нових продуктів на ринок. 

2. Редизайн продуктів і послуг, який повинен бути вбудова-
ний в спеціально розроблене програмне забезпечення, щоб воно 
стало інтерактивним, відстежуючи власну діяльність і результати, а 
також діяльність інших продуктів навколо нього. Зібрані та проана-
лізовані дані від продуктів показують, наскільки добре вони функ-
ціонують і як вони використовуються. Наприклад: 

обладнання, що використовується в порту для відвантаження 
або на будівельному майданчику, тепер може виявляти майбутні 
механічні поломки і запобігати їм. Наступне покоління цього об- 
ладнання зможе порівнювати ефективність різних машин і пропо-
нувати більш ефективне рішення; 

програмне забезпечення дозволяє автомобілям, вантажівкам 
та іншим транспортним засобам ремонтувати себе за допомогою за-
вантажених оновлень та програмного забезпечення замість меха- 
нічного втручання; 

промислові продукти, які відстежують власну діяльність та 
надають інформацію про свою роботу, власників, проблеми експлу-
атації. Виробники можуть використовувати ці дані для вдоскона-
лення нових продуктів і послуг. 

3. Більш тісний контакт з клієнтами. Індустрія 4.0 робить 
ланцюжок створення вартості більш чуйним, дозволяючи промис-
ловим виробникам безпосередньо взаємодіяти із кінцевими спожи-
вачами і відповідним чином адаптувати свої бізнес-моделі. Напри-
клад, такі продукти, як авіаційні двигуни і програмне забезпечення 
все частіше пропонуються у вигляді послуг за передплатою. Одним 
із багатьох прикладів є Atlas Copco, виробник повітряних компре-
сорів, що базується в Нака (Швеція) який відходить від продажу 
свого обладнання і замість цього виставляє рахунки тільки за стис-
нене повітря, що використовується. Машини, встановлені на об'єк-
тах замовника, можуть контролювати потік стисненого повітря і ре-
гулювати продуктивність відповідно до потреб клієнта. 

Спеціалісти АППАУ відзначають, що четверта промислова 
революція є еволюційним продовженням попередньої, третьої про-
мислової революції. Та виділяють такі основні характеристики Ін- 
дустрії 4.0, що представлені на рис. 3.3 та нижче у переліку, які «в 
результаті роблять фабрики та заводи «розумними» [435]: 

• Інтероперабельність: кіберфізичні системи дозволяють лю-
дям та розумним лініям (фабрикам) ефективніше з’єднуватись одне 
з одним. 
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• Віртуалізація: у 4.0 можливо створювати віртуальні копії
розумних фізичних об’єктів (масштабованих від окремих пристроїв 
чи машин до цілих заводів) і, відповідно, запускати різні механізми 
симуляцій, моделювання, а також оцінки реального стану.  

• Децентралізація: на відміну від високоцентралізованих під-
ходів, у 3.0 і 4.0 кожна кіберфізична підсистема може робити власні 
рішення та взаємодіяти з іншими найбільш оптимальним способом.  

Рисунок 3.3 – Головні характеристики та технології 4.0 [435] 

• Реальний час: усі дані та їх аналітику можливо отримувати
в реальному часі.  

• Орієнтація на сервіси: кількість різних сервісів, як щодо
взаємодії пристроїв та систем між собою, так і щодо взаємодії з 
людьми та учасниками екосистеми, зростає в рази.  
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• Модульність: гнучка адаптація розумних фабрик до зовніш-
ніх змін так само зростає, оскільки можна легко змінювати чи роз-
ширювати окремі модулі систем управління. 

Отже, інтелектуалізація в сучасних умовах відбувається у на-
прямі Індустрії 4.0 та за участі цифрових технологій. 

 
 
3.2. Вибір та оцінювання показників готовності  
 підприємств реального сектору економіки  
 до інтелектуалізації  
 
Знання та інформація інноваційного характеру є пріоритет-

ними для створення і отримання новітніх технологій, їх впро- 
вадження і використання для розвитку підприємств, галузей і еко-
номіки, доцільно проаналізувати готовність української промисло-
вості до розвитку у напрямі Індустрії 4.0 у контексті інтелектуалі-
зації. 

Аналіз може бути здійснено на основі таких показників (ви-
світлено у статті авторів [200]): 

1) сукупність показників, що оцінюють готовність національ-
них виробництв до майбутнього, зокрема впровадження технологій 
четвертої промислової революції (надані Всесвітнім економічним 
форумом); 

2) сукупність показників, що оцінюють складність економіки, 
зокрема Індекс економічної складності (розрахунки Гарвардської 
лабораторії росту) та показники, що характеризують структуру про-
мислової продукції (дані Державної служби статистики України); 

3) додана вартість промисловості (дані Світового банку); 
4) показники розвитку науки і технологій, інноваційного і  

технологічного розвитку (дані Світового банку); 
5) Показники інноваційної активності підприємств (дані Дер-

жавної служби статистики України); 
6) глобальний індекс інновацій та показники, які його визна-

чають (методика Міжнародної бізнес-школи INSEAD, Франція).  
Обрана сукупність показників дозволяє проаналізувати: про-

цеси створення, передачі, використання знань, зростання інтелекту-
ального капіталу, використання новітніх технологій і ноу-хау у ви- 
робництві, оригінальність і складність представлених на ринку то-
варів та частку доданої вартості у них. Все це оцінює готовність  
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української промисловості до модернізації у напрямі Індустрії 4.0 у 
контексті інтелектуалізації.  

1. Оцінка Всесвітнього економічного форуму щодо готов-
ності національних виробництв до майбутнього, зокрема впро- 
вадження технологій четвертої промислової революції1 ґрунту-
ється на визначенні двох основних компонентів: структури вироб-
ництва країни та основних факторів – драйверів виробництва, що 
характеризують спроможність країни здійснювати трансформації 
виробничих систем (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 –  Фактори готовності країн в майбутньому  
  до впровадження досягнень Індустрії 4.0 [122] 

За цією методикою передбачено поділ 100 країн та еконо- 
мік включених в оцінку на чотири групи в залежності від розвитку 
структури виробництва (горизонтальна вісь) і драйверів (верти- 
кальна вісь) (рис 3.5, Додатки В.2- В.3). Оцінка складається з 59 по-
казників у складі драйверів виробництва та структури виробництва. 

1 Оцінка включає 59 показників, які визначено фундаментальними для 
оцінки готовності країни до виробництва майбутнього. Ці показники вимірю-
ються міжнародно визнаними організаціями, зокрема Міжнародною енерге-
тичною агенцією (МЕА), Міжнародною організацією праці (МОП), Міжнарод-
ним союзом електрозв'язку (МСЕ), Організацією економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР), ООН (ООН), Організація Об'єднаних Націй з пи-
тань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організація Об'єднаних Націй з про-
мислового розвитку (ЮНІДО), Світовий банк (СБ), Світова організація 
торгівлі (СОТ) та інші. Оцінка також включає показники з опитування вико-
навчої думки Світового економічного форуму (EOS), що вимірює якісні ас-
пекти різних вимірів, або служить заміною, коли порівнянні статистичні дані 
недоступні для досить великого набору країн.  
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Усі оцінки за показниками, підкатегоріями, категоріями, драйве-
рами виробництва, а також загальними балами драйверів і структур 
вимірюються за шкалою 0–10, з максимальним значенням (10), що 
представляє ідеал.  

 

Рисунок 3.5 – Архетипи країн [122] 

З 100 країн і економік, включених в оцінку, налічується  
25 провідних країн (Leading). Вони формують понад 75% світової 
доданої вартості обробної промисловості (MVA) і мають можли- 
вості збільшення своєї частки у майбутньому. Близько 70% прода-
жів роботів відбуваються в Китаї, Німеччині, Японії, Республіці Ко-
рея та США. Німеччина, Японія і США домінують у виробництві 
промислових роботів високої якості. Китай наразі зростає найбільш 
швидкими темпами.  

10 країн – це держави, виробнича база яких достатньо сильна, 
але драйверів для стрибка в майбутнє не вистачає (Legacy 
countries). До цього архетипу віднесено такі країни, як Туреччина, 
Росія, Мексика, Індія. 
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7 країн – це економіки з високим потенціалом (High 
Potential). До країн High-Potential віднесено, наприклад, ОАЕ з хо- 
рошими позиціями в сфері залучення інвестицій та сприятливим се-
редовищем для попиту на продукти майбутнього; або Норвегія, у 
якій сильна база відновлюваної енергетики та підготовлений люд-
ський капітал. 

Найчисленніша група в рейтингу, 58 країн – Nascent 
Countries. Приблизно 90% країн Латинської Америки, Близького 
Сходу, Африки та Євразії, включені в оцінку, класифікуються як 
країни, що розвиваються (Nascent). Країни цієї групи найменше го-
тові до впровадження технологій Індустрії 4.0. До цієї групи відно-
ситься і Україна. 

На сьогодні жодна країна не досягла ідеального показника 
(10) як за оцінкою драйверів, так і за структурою виробництва [122] 
(Додатки В.4, В.5). У порівнянні з ідеальною оцінкою (10) Японія 
має найвищий бал за структурою виробництва (8.99). США мають 
найсильнішу середньозважену оцінку драйверів виробництва (8,16) 
в усіх шести драйверах. Лідерами є Китай, Німеччина, Японія, Рес-
публіка Корея, Сінгапур, США та ін. країни, які продовжують оріє-
нтуватися на трансформацію у напрямі нових технологій. Навіть 
найбільш розвинені країни не є сильними в своєму регіоні, оскільки 
субрегіони мають різний рівень готовності. Крім того, сьогодні в 
кожній країні існує специфічна галузева спрямованість (наприклад, 
продукти харчування та напої, автомобільна промисловість). 

Країни з найвищим рівнем готовності до виробництва майбу-
тнього зосереджені в Європі, Північній Америці та Східній Азії;  
20 провідних країн розташовані в Європі та Північній Америці, а 
п'ять – у Східній Азії. Всі провідні країни є країнами з високим рів-
нем доходу, за винятком Китаю та Малайзії. Загалом, 25 провідних 
країн забезпечують понад три чверті глобальної доданої вартості у 
виробництві і мають намір продемонструвати успіх у майбутньому 
[122]. 

Загалом, більшість країн, що оцінюються, демонструють ни-
зький рівень готовності до впровадження технологій Індустрії 4.0. 
Приблизно 90% країн Латинської Америки, Близького Сходу та 
Північної Африки, Африки південніше Сахари та Євразії класифі-
куються як країни, що розвиваються. Оскільки на країни, що розви-
ваються, припадає лише десята частина глобальної доданої вартості 
(МVA), для підготовки та використання можливостей Індустрії 4.0 
потрібні значні інвестиції у виробництва цих країн, зазначається 
Всесвітнім економічним форумом. 
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Україна входить у найбільшу групу країн, що розвиваються 
(Nascent) та із 100 країн рейтингу готовності до розвитку вироб- 
ництва посідала у 2018 р. 43 місце. Країни цієї групи мають обме-
жену виробничу базу, не мають яскраво виражених драйверів впро-
вадження технологій Індустрії 4.0 (табл. 3.1, Додаток В.6). 

Таблиця 3.1 – Фактори готовності України до технологій 
майбутнього 

Показники Рейтинг  
із 100 країн 

Оцінка  
(максимальна 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 і інвестиції 59 5,1
Інституціональні рамки 94 3,4
Сталі (стійкі) ресурси 88 4,6
Зовнішній попит  58 4,6 

Складено на основі даних Всесвітнього економічного форуму [122]. 

Із табл. 3.1 видно, що структура виробництва української про-
мисловості за складністю і масштабами на сьогодні має середні по-
казники. Основні фактори (драйвери) виробництва в Україні мають 
середні та низькі оцінки і позиції у рейтингу, що свідчить про їх 
слабкість. Відносно оптимістичні показники має стан людського ка-
піталу: освіти і професійної підготовки (зокрема в сфері математики 
і природничих науках), наявність науковців і зайнятих у наукоміст-
ких галузях, цифрові навички населення. Втім потенціал країни до 
залучення і збереження високоосвіченого людського капіталу вкрай 
низький (90 місце у рейтингу). 

Низьку ефективність демонструє інституціональна структура 
(ефективність уряду і державних інституцій, стан корупції, верхо-
венство права) – 94 місце у рейтингу із 100 країн. Тому для України 
розвиток промисловості у напрямі Індустрії 4.0 є викликом,  
оскільки готовність до впровадження технологій четвертої промис-
ловості революції вкрай недостатня. 



73 

2. Індекс економічної складності (Economic Complexity Index, 
ECI)1, що розраховується дослідниками Гарвардської лабораторії 
росту (дослідницька програма у Центрі міжнародного розвитку,  
розміщений у Гарвардській школі Кеннеді), характеризує міру  
можливостей і ноу-хау країн, що визначаються складністю експор-
тованих нею товарів [12]. Україна за даним рейтингом займає  
42 місце серед 133 країн та, як зазначено у дослідженні, у порівнянні 
із попереднім десятиліттям економіка України стала менш склад-
ною, що пояснюється відсутністю диверсифікації експорту. 

Даний показник оцінює саме складність вироблених і екс- 
портованих товарів, наскільки виробництво їх потребує провідних 
ноу-хау. Наприклад, Норвегія займає за Індексом економічної склад- 
ності 41 місце, має високий рівень доходів та 2 місце у рейтингу 
самих багатих економік (серед 133 країн). Україна є державою із  
рівнем доходів на душу населення нижче середнього за благополуч-
чям економіки посідає 96 місце. ВВП на душу населення по ПКС в 
Україні за останні 10 років коливається, відчутні зниження відбу-
лися у найбільш кризові періоди (2009 р., 2014-2015 рр.). У порів-
нянні із країнами світу – розвиненими і тими, що розвиваються, кра-
їнами, що межують із Україною – рівень її ВВП на душу населення 
по ПКС у дол. США має низькі значення (Додаток В.7). За прогно-
зами Гарвардської лабораторії росту, до 2027 р. економіка України 
в цілому буде рости лише на 2,4% щороку. 

Як відзначалось, складність економіки передусім залежить 
від знань, втілених в економіку, з урахуванням експортованих нею 
товарів та знань, загального рівня технологій, складних ноу-хау, ви-
сококваліфікованого персоналу і т.ін. Українська економіка у порі-
внянні із іншими країнами світу (США, Німеччиною, Великобрита-
нією, Польщею, Російською Федерацією) не демонструє значних 
показників валового. Незважаючи на те, що значну питому вагу в 

                                                           
1 Economic Complexity Index (ECI) – вимірює інтенсивність знань, втіле-

них в економіку, враховуючи експортовані нею товари та знання, втілені у них.  
Рейтинг країн заснований на тому, наскільки різноманітний і складний їх 
експортний кошик. Країни, в яких існує велика різноманітність продуктивних 
ноу-хау, особливо складних спеціалізованих ноу-хау, здатні виробляти пере-
лік складних продуктів (із високою доданою вартістю. – Авт.). Складність 
експорту країни впливає на поточний рівень доходів. Якщо складність еко-
номіки перевищує очікування щодо рівня доходів, в країні, як очікується, буде 
спостерігатися більш швидке зростання в майбутньому. Таким чином, ECI за-
безпечує корисну міру економічного розвитку [Atlas of economic complexity. 
URL: http://atlas.cid.harvard.edu/countries/228 (дата звернення: 27.09.2019)]. 
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експорті України складають ІКТ (11,26% експорту), їх обсяг скла-
дає лише 6,9 млрд дол. США (Додаток В.8) (США експортує ІКТ на 
371,0 млрд дол.; Німеччина – на 172,0 млрд дол.; Великобританія – 
на 169,0 млрд дол.; Польща – на 28,7 млрд дол.; Російська Федера-
ція – 27,5 млрд дол.).  

Слід відзначити, що сектори економіки країн, продукція яких 
має більший показник PCI потребують складних технологій та ноу-
хау у виробництві для забезпечення даній галузі конкурентоспро-
можності. RCA характеризує участь галузі країни у глобальній тор-
говельній мережі. Із Додатку В.8 видно, що Україна є ефективним 
експортером переважно сільгосппродукції та напівфабрикатів мета-
лургійної промисловості. Виробництво цих галузей, згідно з даною 
концепцією, не потребує складних ноу-хау у виробництві. 

Державна служба статистики України надає подібні резуль-
тати. В структурі промислової продукції, яка за останні вісім років 
суттєво не змінилася, найбільшу частку складає переробна промис-
ловість (у 2017 р. складала 62,1%). У її структурі лідирують харчова 
(21%) та металургія і металообробка (15,6%), машинобудування 
складає 6,4% [340]. Оскільки відбулися значні зниження майже всіх 
показників роботи металургійного виробництва та машинобуду- 
вання [379, с. 296, 314], готовність їх до модернізації на сьогодні 
вкрай низька.  

У даний час Україна поступово змінює експортну орієнтацію. 
Це можна назвати позитивним моментом з позиції розвитку нових 
ринків збуту продукції. Так, у 2018 р. в України було 169 торгових 
партнерів, основними з яких за торгівельним обігом в експорті є: 
Російська Федерація (7,7%), Польща (6,9%), Туреччина (4,9%), Ні-
меччина (4,6), Італія (5,5%), Індія (4,6%), Китай (4,6%) та ін. [251]. 

Провідні галузі України металургія і машинобудування є  
переважно експортоорієнтованими. Як повідомляє Національний 
банк України, експорт продукції машинобудування на сьогодніш-
ній день суттєво знизився практично за всіма регіонами [166]. Єм-
ність внутрішнього ринку металургійної продукції залишається не-
значною. Основним обмеженням для української продукції на ме-
талургійних ринках розвинених країн є відсутність попиту на укра-
їнську готову металургійну продукцію. Розвинені країни надають 
перевагу закупівлі напівфабрикатів для їх подальшого перероб-
лення у високоякісні готові вироби із високою доданою вартістю.  

З метою оновлення та модернізації Україна не імпортує у до-
статній кількості товари, що мають високу складність виробництва, 
що свідчить про знижену інвестиційну і інноваційну спроможність 
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країни і її підприємств. Так, імпорт ІКТ складає 3,42 млрд дол. 
(США імпортує ІКТ на 226,0 млрд дол.; Німеччина – на 158,0; Ве-
ликобританія – на 89,0; Польща – на 19,2; Російська Федерація – 
39,9 млрд дол.) (табл. 3.2, Додаток В.9) [152]. Товари, які потребу-
ють складних ноу-хау у виробництві Україна імпортує.  

 
Таблиця 3.2 – Товарні групи, що займають найбільшу  

питому вагу в імпорті України у 2017 р.  

Товар на група 

Валовий 
імпорт, 
млрд 
дол. 
США 

Питома 
вага, % 

Порівняльна 
перевага 
(Revealed 

Comparative 
Advantage / 

RCA) 

Індекс склад-
ності продукту 

(Product 
Complexity 
Index / PCI) 

ІКТ 3,42 5,17 - 0,308
Подорожі і турис-
тичні послуги 7,12 10,76 - -0,701 
Транспортні по- 
слуги 2,11 3,19 - -0,547 
Нафтові гази та 
інші газоподібні 
вуглеводні 4,18 6,32 0,708 -2,06 
Нафтові мастила 4,07 6,14 0,102 -0,759
Вугілля 2,20 3,32 0,734 -1,33
Медикаменти  1,58 2,38 0,219 0,687
Автомобілі та 
інші мототранс-
портні засоби 2,31 3,49 0,0113 0,878

 

Складено на основі даних Гарвардської лабораторії росту [152]. 
 
Аналізуючи інші окремі країни світу, переважно розвинені із 

високим та вище середнього рівнем доходів в країні, можна відмі-
тити значно більшу купівельну спроможність країн, зокрема висо-
котехнологічних товарів та ІКТ, про що свідчить структура імпорту 
цих країн (табл. 3.3, Додаток В.9). 

Із табл. 3.1, 3.2 і 3.3 видно, що Україна поки значно відстає 
від розвинених країн у виробництві високотехнологічних товарів, 
співробітництві і залученні у глобальні ланцюги доданої вартості. 
Недостатні обсяги високотехнологічного експорту товарів і комп- 
лектуючих, які не можна поки що виробляти в Україні, технологій 
Індустрії 4.0 може відстрочувати технологічний розвиток промис-
лових підприємств та поглиблення їх інтелектуалізації. Підвищення 
складності економіки та промислової продукції, що виробляється в 
Україні потребує стимулювання інноваційної складової знань, тех- 
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Таблиця 3.3 – Найбільші позиції товарів і послуг, що потре-
бують складних технологій в експорті /  
імпорті деяких країн світу 

Країна Експорт / імпорт товарів і послуг, 
що потребують складних технологій

США Експорт: ІКТ (15,79%), страхові і фінансові послуги (5,45%), автомо-
білі (2,18%), комплектуючі для автомобілів (1,85%), літаки і космічні 
апарати (2,13%), турбореактивні двигуни, турбогвинтові та інші газові 
турбіни та їх частини (1,21%), інструменти, що використовуються у 
медицині, хірургії, стоматології, ветеринарії (1,09%), запчастини і ак-
сесуари для офісної техніки (1,04%), електронні та інтегральні схеми 
та їх частини (1,78%), пристрої для радіомовлення і телебачення, те-
левізійні, цифрові і відеокамери (1,22%). Імпорт: ІКТ (7,96%), стра-
хові і фінансові послуги (2,8%), автомобілі (6,11%), комплектуючі до 
автомобілів (2,27%), комп’ютери (2,41%), запчастини і аксесуари для 
офісної техніки (1,56%), медикаменти в упаковці (2,28%), сироватки 
і вакцини (0,98%), пристрої для радіомовлення і телебачення, телеві-
зійні, цифрові і відеокамери (3,39%), електроні інтегральні схеми 
(1,27%)

Німеччина Експорт: ІКТ(9,81%), страхові і фінансові послуги (2,01%), 
комп’ютери (0,65%), автомобілі (8,82%), комплектуючі для автомобі-
лів (3,50%), літаки і космічні апарати (1,73%), трактори (0,50%), меди-
каменти в упаковці (2,95%), сироватки і вакцини (1,42%), електронні 
та інтегральні схеми та їх частини (0,91%), гайки, болти та ін. вироби 
із заліза і сталі (0,35%). Імпорт: ІКТ (10,41%), страхові і фінансові по-
слуги (1,2%), комп’ютери (1,25%), комплектуючі і запчастини для 
офісної техніки (1,14%), пристрої для радіомовлення і телебачення, те-
левізійні, цифрові і відеокамери (1,51%), електроні інтегральні схеми 
та їх частини (1,28%), автомобілі (3,99%), комплектуючі для автомо-
білів (2,76%)

Велико- 
британія 

Експорт: ІКТ (21,29%), страхові і фінансові послуги (12,72%), авто-
мобілі (5,14%), комплектуючі і частини для літаків (1,99%), турбореа-
ктивні двигуни, турбогвинтові та інші газові турбіни і їх частини 
(2,77%), медикаменти в упаковці (2,48%), сироватки і вакцини 
(1,11%). Імпорт: ІКТ (10,69%), страхові і фінансові послуги (2,63%), 
автомобілі (5,52%), комплектуючі для автомобілів (1,73%), літаки, 
космічні апарати (1,03%), медикаменти в упаковці (2,08%), сироватки 
і вакцини (1,20%), пристрої для радіомовлення і телебачення, телеві-
зійні, цифрові і відеокамери (1,87%) 

Польща Експорт: ІКТ (10,24%), комплектуючі для автомобілів (4,57%), авто-
мобілі та інші моторні транспортні засоби (2,61%), медикаменти в упа-
ковці (1,15%) та ін. Імпорт: ІКТ (6,44%), комп’ютери (1,01%), комп-
лектуючі та аксесуари для офісної техніки (1,83%), автомобілі (3,16%), 
трактори (0,64%), комплектуючі для автомобілів (2,82%)

Російська 
Федерація 

Експорт: ІКТ (6,49%). Імпорт: ІКТ (12,15%), автомобілі (2,6%), 
комплектуючі для автомобілів (2,46%), літаки та космічні апарати 
(1,97), автомобілі для перевезення вантажів (0,60%), обладнання для 
зміни температури матеріалів (1,48%), комп’ютери (1,06%), медика-
менти в упаковці (2,67%), пристрої для радіомовлення і телебачення, 
телевізійні, цифрові і відеокамери (2,08%) 

Складено на основі даних Гарвардської лабораторії росту [152]. 



77 

нологій та інших ноу-хау у традиційних галузях та розвитку висо-
котехнологічних і середньовисокотехнологічні галузей. Оскільки 
експорт ІКТ займає найбільшу частку в експорті (11,26%), дана га-
лузь має потенціал, що потребує стимулювання її розвитку. 

3. За показником доданої вартості промисловості (рис. 3.6)
видно, що із 1990 р. Україна лише втрачала позиції у промисловому 
виробництві і створенні ним доданої вартості, тобто конкуренто-
спроможність товарів і ступінь їх обробки знижувалась.  

Низька додана вартість промислового виробництва знижує 
можливості для розвитку підприємств та їх готовності рухатися у 
напрямі Індустрії 4.0. 

4. Світовий банк оцінює розвиток науки і технологій, іннова-
ційного і технологічного розвитку країн за такими показниками:  
кількість науковців, що проводять наукові дослідження та розробки 
(НДДКР); кількість наукових журнальних статей; витрати на 
НДДКР; показниками високотехнологічного експорту; обсяг зборів 
від використання інтелектуальної власності; кількість поданих па-
тентних заявок; кількість поданих заявок на промисловий дизайн 
[46].  

Так, в Україні у порівнянні із іншими країнами світу витрати 
на НДДКР у відсотках від ВВП протягом 2005-2017 рр. в серед-
ньому складали 0,45%. Для порівняння, в Німеччині – 2,94%; в Іта-
лії – 1,29; в США – 2,74; в Великобританії – 1,69; в Норвегії – 2,03; 
в Польщі – 0,97; в Туреччині – 0,88; в Російській Федерації – 1,10; в 
Білорусі – 0,59; Індії – 0,62%. Тож очевидно, що розвиток процесів 
інтелектуалізації потребує збільшення витрат на НДДКР. 

Дані Світового банку також підтверджують, що високотехно-
логічний експорт України має вкрай низькі показники: лише  
1248 млн дол. США, у сумі якого промисловий експорт становив 
5,4%. Для прикладу: в Німеччині – 209610 млн дол. США (з якого 
15,8% промисловий); США – 156366 млн дол. США (з якого 18,9% 
промисловий); Італії – 33821 млн дол. США (з якого 7,7% промис-
ловий); Великобританії – 76533 млн дол. США (з якого 22,6% про-
мисловий); Норвегії – 4295 млн дол. США (з якого 21,2% промис-
ловий) Польщі – 22237 млн дол. США (з якого 10% промисловий); 
Туреччині – 3117 млн дол. США (з якого 2,3% промисловий); Ро-
сійській Федерації – 10183 млн дол. США (з якого 11,0% промисло-
вий); Індії – 20273 млн дол. США (з якого 9,0% промисловий) [154]. 

Оцінки Світового банку також дозволяють порівняти окремі 
показники щодо інновацій і технологій в Україні із європейськими 
і світовими (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 – Окремі показники щодо інновацій і технологій 
в Україні та світі1 

Показники Україна 
Європа і 

Центральна 
Азія

Всі 
країни

Відсоток фірм, що використовують технології, 
ліцензовані у іноземних компаній, %* 13,8 17,4 14,8 

Відсоток фірм, що мають власний веб-сайт, % 55,3 63,8 44,1
Відсоток фірм, які використовують електронну по-
шту для взаємодії з клієнтами / постачальниками, % 87,9 85,9 71,2 

Відсоток фірм, які представили новий 
продукт / послугу, % 10,9 28,8 36,9 

Відсоток фірм, чий новий продукт / послуга також є 
новим для основного ринку, % 56,1 67,7 66 

Відсоток фірм, які впроваджували інновації 19,8 21,4 32,2
Відсоток фірм, які витрачають на дослідження 
і розробки, % 4 16,8 18,1

Відсоток фірм, що пропонують формальне 
навчання, % 22,6 35,5 34 

Частка працівників, яким пропонують формальне на-
вчання, %* 57,2 54,3 52,4 

Досвід роботи топ-менеджера в секторі фірми, 
років 16,4 17,8 17,5 

Частка постійних працівників (з усіх працівників), % 87,5 96,3 95
Частка тимчасових працівників 
(з усіх працівників), % 12,5 3,7 5 

Частка виробничих робітників (з усіх постійних пра-
цівників), %* 74,9 72,6 72,5 

Частка кваліфікованих робочих (серед усіх виробни-
чих робітників), % * 87,1 77,9 75,3 

Відсоток фірм, які визначають трудові норми в яко-
сті основних перешкод розвитку, % 6,2 7,6 11,1

Відсоток фірм, що визначають неадекватно освічену 
робочу силу в якості основних перешкод розвитку, % 7,4 17,8 22,4 

Завантаження виробничих потужностей, %* 75,6 72,8 72
Реальне річне зростання продажів, % -12,6 3,6 2,1
Щорічне зростання зайнятості, % -3 3,7 4,9
Реальне річне зростання продуктивності праці, % -10,4 0,3 -2,2
Відсоток фірм, які купують основні засоби, % 19,1 45,3 42,2
Завантаження виробничих потужностей, % * 75,6 72,8 72

1 Регіональні та середні показники по всім країнам розраховуються 
шляхом простого усереднення точкових оцінок на рівні країни. Для кожної 
економіки для розрахунку використовується тільки останній доступний рік да-
них обстеження. Для розрахунку цих середніх значень по регіонах і по всіх 
країнах використовуються тільки опитування, опубліковані в 2011-2018 рр. у 
відповідності із глобальною методологією Enterprise Surveys. 

* Цей показник розраховується з використанням даних тільки фірм-
виробників. 

Складено авторами за даними Світового банку [45]. 
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Із табл. 3.4 видно, що в Україні нові продукти і послуги пред-
ставляють на ринок лише 10,9% виробничих підприємств, тоді як в 
середньому по Європейським країнам 28,8%. Вкрай недостатньо 
виробничих підприємства інвестують у дослідження і розробки, 
лише 4% підприємств (в середньому по Європі – 16,8% підприємств 
витрачають на дослідження і розробки). Відсоток виробничих під- 
приємств, які оновлюють основні засоби становить 19,1%, тоді як 
по Європі – 45,3% підприємств. У результаті можна спостерігати 
відсутність зростання продажів, продуктивності праці і зайнятості 
у виробничій сфері. 

За даними Державної служби статистики України, частка 
інноваційно активних підприємств на протязі останніх 17 років ко-
ливається, але не перевищує рівня 19% (рис. 3.7).  

Рисунок 3.7 – Питома вага підприємств в Україні,  
що займалися інноваціями, % 

Складено за даними Державної служби статистики України [251; 329; 
330]. 

У 2018 р. інновації здійснювали 16,4% (найвищий показник 
за останні роки спостерігався у 2016 р. – 18,9%). Серед підприємств 
промисловості частка інноваційно активних підприємств не досягає 
17%: у 2016 р. вона має найбільший за 17 років показник – 16,6% 
промислових підприємств, у 2017 р. показник впав і становив 
14,3%, у 2018 р. – 15,6%. 
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Разом із цим, із 2000 р. суттєво знизилась питома вага реалі-
зованої інноваційної продукції промисловості. Якщо у 2000 р. вона 
становила 9,4%, то у 2017 р. – лише 0,8%, що підтверджує орієнта-
цію українських підприємств на реалізацію неінноваційної продук-
ції, із низькою доданою вартістю, що свідчить про їх недостатній 
рівень інтелектуалізації. 

У 2018 р. інноваційною діяльністю в промисловості займа-
лися 777 промислових підприємства, або 16,4% обстежених (ще у 
2010 р. їх було 1462). Основним джерелом фінансування інновацій-
них витрат залишаються власні кошти підприємств – 10742 млн грн 
або 88,2% загального обсягу витрат на інновації. Кошти державного 
бюджету становили 639,1 млн грн або 5,2%; місцевих бюджетів – 
13,4 млн грн або 0,1%;  коштів вітчизняних інвесторів – 109,7 млн 
грн або 0,9%, іноземних – 107,0 млн грн або 0,87%; кредитні кошти 
склали 473,9 млн грн або 3,9% загального обсягу витрат на інновації 
[330, с. 68]. 

В Україні, за даними Державної служби статистики, най- 
більше впроваджували інновації у 2018 р. підприємства з вироб- 
ництва [330, с 67]: фармацевтичних продуктів і препаратів – 55,7% 
від загальної кількості обстежених; хімічних речовин і хімічної про-
дукції – 24,8%; комп’ютерів, електронної і оптичної продукції – 
37,6%; електричного устаткування – 29,6%; машин і устаткування, 
не віднесених до інших угруповань – 26,8%; автотранспортних за-
собів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 
31,1% від загальної кількості обстежених. 

5. Подібні оцінки розвитку інновацій, а також факторів інно-
ваційного і технологічного розвитку розраховуються за методикою 
Міжнародної бізнес-школи INSEAD у Франції, агрегований показ-
ник якого Глобальний індекс інновацій (The Global Innovation Index, 
GII). Глобальний індекс інновацій складений з 80 показників для 
129 країн, які детально характеризують інноваційний розвиток 
країн світу.  

Автори дослідження вважають, що успішність економіки по-
в'язана, як з наявністю інноваційного потенціалу, так і умов для 
його втілення. Тому GII розраховується як зважена сума оцінок 
двох груп показників [6] (Додаток В.10): 

1. Наявні ресурси і умови для проведення інновацій
(Innovation Input): інститути; людський капітал та дослідження; ін-
фраструктура; розвиток внутрішнього ринку; розвиток бізнесу.  
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2. Досягнуті практичні результати здійснення інновацій 
(Innovation Output): розвиток технологій і економіки знань; резуль-
тати 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 проведення досліджень; 
інфраструктури; розвитку внутрішнього ринку;  розвитку бізнесу 
(Innovation Input) – 82 місце. За другим субіндексом, що характери-
зує розвиток технологій і економіки знань; результати творчої дія-
льності (Innovation Output) – 36 місце у рейтингу [48]. Тобто дана 
оцінка підтверджує слабкі умови і фактори в країні для створення 
та впровадження інновацій, зокрема на підприємствах. Втім, агре-
говані показники висвітлюють лише загальну тенденцію і для вияв-
лення слабких та сильних сторін інтелектуалізації підприємств є не-
обхідність більш глибокої оцінки. 

Виходячи за рамки визначених показників оцінки готовності 
української промисловості до модернізації у напрямі Індустрії 4.0 у 
контексті інтелектуалізації, слід відзначити, що незважаючи на гло-
бальне охоплення комп’ютеризацією суспільного життя сучасної 
людини і підприємств, українські підприємства недостатньо акти-
вно використовують дані можливості у розвитку та для залучення 
за допомогою інтернет-технологій стейкхолдерів. На даний момент 
лише 40327 підприємств України використовують комп’ютери у 
своїй діяльності, з них 10090 – це підприємства переробної про- 
мисловості. Із 10090 підприємств переробної промисловості, які 
продовж 2017 р. використовували соціальні медіа, тільки 1289 ма-
ють веб-сайти з мультимедійним вмістом [433, с. 199, с. 203].  

За офіційними статистичними даними в повній мірі поки не-
можливо проаналізувати, наскільки активно впроваджують підпри-
ємства України та використовують технології Індустрії 4.0: інтер-
нет речей, процеси розбудови цифрової інфраструктури тощо. Ви-
користання цифрових технологій в Україні наразі висвітлюють ок-
ремі організації на базі своїх досліджень (наприклад, як було зазна-
чено вище, Digital Transformation Institute [209], рис. 2). 

Очевидно, що впровадження інновацій, розвиток інтелектуа-
льного капіталу, зокрема нематеріальних активів, використання ін-
тернет-технологій сприяють на сьогоднішній день зростанню вар-
тості підприємств і брендів, що за ними закріплені. В Україні у 
2018 р. найдорожчими українськими брендами були: Моршин- 
ська – 533 млн дол., зростання за рік 5,1%; Нова пошта – 285 млн 
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дол., зростання за рік 30,7%; Розетка – 244 млн дол., зростання за 
рік 36,3%; Приват банк – 237 млн дол., зростання за рік 12,3% [1].  

Слід відзначити, що у 2018 р. у рейтингу 100 найдорожчих 
українських брендів з’явилися підприємства фармацевтичної га-
лузі, яких не було у рейтингу 2017 р. Зростання вартості фармацев-
тичної галузі можна пояснити тим, що на сьогоднішній день в Ук-
раїні підприємства цієї галузі є найбільш інноваційно активними. 
Втім, так само як і в 2017 р., у 2018 р. у рейтингу 100 найдорожчих 
брендів України немає жодного підприємства базових галузей про-
мисловості, зокрема машинобудування та металургії. Це вказує на 
необхідність формування промислових брендів у цих та інших га-
лузях, їх укріплення та популяризацію попиту на їх продукцію. Так, 
із українського рейтингу найдорожчих брендів видно, які галузі в 
Україні мають найбільшу готовність до впровадження технологій 
Індустрії 4.0. Це передусім найдорожчі підприємства на сьогодні: 
харчова промисловість, електронна комерція, фінансовий сектор, 
логістика. 

Таким чином, на сьогоднішній день потенціал промислових 
підприємств, передусім базових галузей до розвитку у напрямі Ін-
дустрії 4.0 суттєво знижений. Сучасні вектори світового промисло-
вого розвитку є здебільшого викликом до можливостей і готовності 
української промисловості. В України є сильні сторони, такі як стан 
розвитку людського капіталу, професійної підготовки, є потенціал 
до розвитку ІКТ, що потребує дієвих стимулів до поглиблення роз-
витку на основі інтелектуалізації у контексті Індустрії 4.0. 

3.3. Діагностика інтелектуалізації національної  
економіки та підприємств за напрямами,  
рівнями та сферами виробництва 

Сучасні тенденції глобальної економіки до інтелектуалізації 
як ключові джерела формування конкурентоспроможності підпри-
ємств висувають знання, інтелект, творчу діяльність працівників. 
Створення умов для ефективної інтелектуальної діяльності стає го-
ловним завданням сучасних підприємств. 

Формування вітчизняної інтелектуальної економіки обумов-
лює необхідність розробки особливої стратегії економічного роз- 
витку, підґрунтям якої має стати створення умов для інтелектуалі-
зації, інноваційної діяльності та її ефективне стимулювання. 
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На особливу увагу потребує розробка та обґрунтування на-
прямів дослідження щодо формування, визначення і розвитку інте-
лектуалізації економіки та підприємств.  

Тому актуальним є виконання дослідження у ракурсі вирі-
шення питань з визначення рівнів  та сфер, а також фінансування 
процесів інтелектуалізації.  

Виконані в Інституті економіки промисловості дослідження 
показують,  що інтелектуалізація полягає у визначенні переважної 
ролі знань та інформації, пізнання, навчання, підтримці нових під-
ходів до прийняття рішень, умов і засобів інтелектуальної діяль- 
ності (праці), генерування актуальних знань для вдосконалення ви-
робництва, організаційної структури і системи управління [188,  
с. 144]. 

Дослідження інтелектуалізації слід здійснювати за рівнями 
економіки (Додаток В.11 ).  

Рівень інтелектуалізації можна простежити у звіті глобальної 
конкурентоспроможності: глобальний інноваційний індекс (ГІІ), ін-
декс людського розвитку (ІЛР), індекс економіки знань (ІЕЗ).  

Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) – The Global 
Innovation Index (GII) – складений Всесвітньою організацією інте-
лектуальної власності, Корнельським університетом та міжнарод-
ною бізнес-школою Insead [55]. У 2019 р. ним охоплено 129 країни 
по всьому світу і використано 80 показник за цілим рядом напрямів. 
ГІІ дає багатий набір даних для аналізу світових тенденцій у сфері 
інновацій. У 2019 р. Україна отримала за всіма показниками індекс 
37,4 з 100 можливих. У розрізі показників: політична та операційна 
стабільність – 125 місце з 129: ефективність уряду – 95; верховен- 
ство права – 107; легкість початку бізнесу – 48; легкість вирішення 
проблеми неплатоспроможності – 115; освіта – 43; вища освіта – 37; 
інформаційні та комунікаційні технології – 81; урядові онлайн- 
послуги – 92; загальна інфраструктура – 95; екологічна стійкість – 
120; кредитування – 91; легкість отримання кредитів – 29; кредиту-
вання приватного сектору – 86; інвестиції – 115; кваліфіковані пра-
цівники – 45; створення знань (патенти, винаходи) – 17 (в цьому 
розділі за показником корисні моделі за походженням – 1 місце); 
вплив на знання – 47; поширення знань – 47; нематеріальні активи – 
17; креативні товари і послуги – 91; креативність в онлайн – 43. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) – The Human Development 
Index (HDI) – інтегральний показник, що розраховується ПРООН 
щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, 
грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик 
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людського потенціалу досліджуваної території [149]. Він є стан- 
дартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різ-
них країн і регіонів. При підрахунку ІЛР обраховуються три показ-
ники: очікувана тривалість життя – оцінюється довголіття; рівень 
грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених 
на навчання) та очікувана тривалість навчання; рівень життя, оціне-
ний через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спро-
можності (ПКС) в доларах США.  

За 2019 р. Україна отримала значення ІЛР 0,750, що є нижчим 
за середнє значення для країн у групі з високим Індексом людського 
розвитку, який становить 0,757, та нижчим за середнє значення для 
країн Європи та Центральної Азії, що складає 0,771. У період з 1990 
по 2019 р. очікувана тривалість життя при народженні в Україні  
збільшилась на 2,3 рока, середня кількість років навчання збільши-
лася на 2,2 роки, а середня кількість років навчання зросла на 
2,6 роки. Останнім часом рівень життя в Україні, що визначається 
валовим національним доходом (ВНД) на душу населення, дещо 
зріс: приблизно на  9%. 

Індекс економіки знань (ІЕЗ) – The Knowledge Economy 
Index (KEI) – інтегральний показник, що характеризує рівень роз- 
витку економіки, яка базується на знаннях у країнах та регіонах 
світу. 

У 2018 р. лідером за індексом економіки знань серед східно-
європейських країн є Білорусь (5,21) та посідає 11 місце за даними 
ЕБРР (Европейського банку реконструкції та розвитку) економік. 
Україна займає 27 місце серед 37 країн з індексом 4,29. 

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про гло-
бальну конкурентоспроможність (Global Competitiveness Index, 
GCI) Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 2019 р., Україна по-
сіла 85 місце серед 141 досліджуваних держав, зпустившись на чо-
тири позиції у порівнянні з 2018 р. (81 місце) [432]. 

Згідно зі щорічним звітом Всесвітнього економічного форуму 
(ВЕФ), основний регрес зафіксовано у сфері фінансових систем, в 
якій рейтинг України опустився на 19 позицій – до 136 місця, й у 
сфері охорони здоров’я – на 9 позицій, до 101 місця. Погіршилися 
показники макроекономічної стабільності – зі 131 на 133 місце та 
інноваційних можливостей – із 58 на 60 місце. 

Разом з цим другий рік покращуються позиції країни за кри-
теріями «ринок товарів» – з 73 на 57 місце, “ринок праці” – з 69 на 
66 місце та «інституціональний розвиток» – зі 110 на 104 місце. 
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Україні вдалося дещо піднятися за такими показниками, як 
освіта – з 46 на 44 місце та рівень розвитку бізнесу – з 86 на 85 місце. 

За обсягом внутрішнього ринку національного виробництва 
2019 р. Україна зберегла колишню позицію – 47 місце, а за інфра-
структурою 57 місце. Згідно зі звітом, показник середньорічного 
зростання ВВП за десять років перестав бути від’ємним і покращи-
вся з – 2,1% до 0,1%, водночас приріст прямих іноземних інвестицій 
за п’ять років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП. Частка викорис-
тання відновлюваних джерел енергії у відсотках до обсягу спожи-
вання за результатами проведеного оцінювання у 2019 р. сягнула 
4,1%. 

Визначаючи конкурентоспроможність як набір інститутів, 
політичних заходів і чинників, що визначають рівень продуктивно-
сті країни, ВЕФ розраховує рейтинг на основі комбінації загально-
доступних і власних спеціалізованих даних за 12 вимірами – скла-
довими конкурентоспроможності, які спільно є всеосяжною оцін-
кою конкурентоспроможності економіки. 

Дослідження за вищенаведеними міжнародними показни-
ками конкурентоспроможності дозволяють визначити рівень інте-
лектуалізації України та простежити її зміну та розвиток за наведе-
ними даними міжнародних норм та розрахунків. 

Дані внутрішнього промислового виробництва в Україні з по-
чатку 2020 р. показують, що у січні 2020 р. порівняно із груднем 
2019 р. сезонно скоригований індекс промислової продукції стано-
вив 101,2%, індекс промислової продукції, скоригований на ефект 
календарних днів, склав 95,3%. 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльно-
сті та основними промисловими групами у січні 2020 р. порівняно 
з груднем 2019 р. склали: добувна промисловість 108,3%; переробна 
промисловість 84,4%, з них металургійне виробництво – 98,1%, ма-
шинобудування – 79,5%; постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 101,7%.    

У січні – лютому 2020 р. порівняно із відповідним періодом 
2019 р. індекс промислової продукції становив 96,9%, у т.ч. у до- 
бувній промисловості та розробленні кар’єрів – 95,7%, переробній – 
98,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого по-
вітря – 92,9% [265]. Промислове виробництво у січні–вересні 
2020 р. наведено на рис. 3.8-3.9. 

У вересні 2020 р. індекс промислової продукції становив: се-
зонно скоригований (порівняно із серпнем 2020 р.) – 98,9%; ско- 
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Рисунок 3.8 – Індекси промислової продукції (у% до відпо 
відного періоду попереднього року, нароста 
ючим підсумком) 

Рисунок 3.9 – Динаміка середньої заробітної плати  
у 2019–2020 рр. 
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ригований на ефект календарних днів (порівняно із вереснем 
2019 р.)  – 94,6%. У січні–вересні 2020 р. порівняно із січнем- 
вереснем 2019 р. індекс промислової продукції становив 93,0%, у 
т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 95,4%, пе-
реробній – 91,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря – 95,2% [266].  

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 
підприємств, установ та організацій у вересні 2020 р. становила 
11998 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати 
(5000 грн).  

Порівняно із серпнем розмір середньої номінальної заробіт-
ної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (відносно ве-
ресня 2019 р.) – на 12,3%. 

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2020 р. порівняно 
із серпнем 2020 р.  становив 104,3%, а відносно вересня 2019 р. – 
109,7%. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІI кварталі 
2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезон-
ного фактору) зменшився на 9,9%, а порівняно з ІI кварталом  
2019 р. – на 11,4% [265]. Номінальний ВВП становив 867,8 млрд 
грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 20744 грн. 

З огляду на викладене, можна стверджувати про економічну 
нестабільність розглянутого періоду, хоча багато галузевих підпри-
ємств швидко переорієнтувалися на виробництво засобів захисту 
аби зберегти зайнятість та виробничу активність, і курс долара зріс 
(26,9 грн за 1 долар за курсом НБУ станом на 29.05.2020 р. [345]; 
28,2 грн за 1 долар за курсом НБУ станом на 23.09.2020 р. [345]; 
наразі він складає – 27,3 грн за 1 долар за курсом НБУ станом на 
07.07.2021 р. [345]), що має позитивно вплинути на експорт. Однак, 
наразі надто багато чинників негативного впливу та обмежень, у 
тому числі і на глобальному міжнародному рівні. 

Пандемія змінює економічні та виробничі пропорції. Гло- 
бальні ланцюжки в умовах світової кризи погіршуються. Запро- 
вадження жорстких міжнародних обмежувальних заходів – каран-
тину, закриття кордонів, заборона експорту життєво важливих для 
здоров’я населення товарів виявили гостру сировинну імпорто- 
залежність багатьох країн (компаній, підприємств виробництва та 
сфери послуг) щодо поставок сировини, комплектуючих, окремих 
товарів, зокрема з Китаю, інших країн. Ця нагальна проблема, що 
постала не лише перед Україною. Для країн надважливим завдан-
ням стає державна підтримка національних виробництв і бізнесу, 
сприяння процесам інтелектуалізації. 
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Оптимальною державною позицією має стати швидка акуму-
ляція національних ресурсів, максимальне задіяння потенціалу віт-
чизняних виробничих потужностей, зокрема для забезпечення по- 
треб українців, вирішення стратегічних питань, до яких слід від- 
нести: 

питання незалежності, збереження економічної безпеки і кад-
рового людського капіталу, зменшення соціально-економічних 
втрат; оптимізація кредитної політики виробництва; 

забезпечення національної безпеки виробництва та підпри-
ємств сфери послуг. 

Суттєвими у дослідженні інтелектуалізації стають питання 
процесів цифровізації. Для національних виробників важливо ово-
лодіти навичками навчитися праці з великими обсягами інформації 
та перетворювати їх в товари, цінності, які можуть бути затребувані 
ринком. 

У науці немає точного розуміння, що являє собою «цифрова 
економіка», ця нова реальність, але як явище використовується  
і вживається в програмах економічного розвитку. Багато країн в 
своєму розвитку використовують інформаційні технології, що нази-
вають цифровою економікою: інтернет, великі дані, штучний інте-
лект. 

Цифрова економіка – це сфера діяльності, яка скорочує, а не 
збільшує кількість робочих місць, як це відбувається в звичайних 
сферах і галузях економіки. Операції в сфері обігу, похідні фінан-
сові інструменти фондового ринку, об'єкти так званої інтелектуаль-
ної власності найчастіше приносять колосальні доходи, є більш зна-
чущими в досягненні високих рівнів економічного розвитку країн, 
компаній, окремих людей. 

У доведенні товарів до споживача при використанні цифрової 
економіки та інформаційних технологій між агентами (суб'єктами) 
відносини будуються за допомогою цифрових електронних плат-
форм (послуги електронної комерції), коли без посередників можна 
отримати той чи інший товар за допомогою інтернет-магазину, 
агент оплачує і отримує товар за допомогою доставки або пошти. 
Це і є цифровий процес обміну товарами і послугами. 

Забезпечуються такі переваги: мобільність, швидкість, за- 
мовлення товару моментальне, і не доводиться витрачати час на 
його очікування, що змушує людину нервувати, переживати і т.д. 
Все це вирішується в режимі реального часу. 

Поступово відбувається заміна звичних грошей на елект-
ронні, так звані криптовалюти, які мінімізують витрати на посеред- 
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ників і знімають перевірку справжності розпису на валютну опера-
цію. Створюються комісії по цифровій економіці, галузі, термінали, 
за допомогою яких можна оформити реєстрацію, закордонний пас-
порт та інші операції, які можна проводити, не відвідуючи державні 
установи. Все це активно змінює економічні відносини на рівні спо-
живання, послуг, у тому числі державних, змушуючи йти в елект-
ронну сферу. 

Досвід застосування цифрових технологій розкриває про-
блеми і закономірності: перебудовуються відносини рівних з нерів-
ними; виникає проблема захисту персональних даних (кіберзло-
чини третіх осіб); викрадення комерційної і державної інформації в 
інтернет-просторі та інше. 

Дослідити стан цифровізації як фактору розвитку інтелекту- 
алізації можна за Індексом мережевої готовності (Networked 
Readiness Index), що розраховується Всесвітнім економічним фору-
мом та публікується у доповіді «The Global Information Technology 
Report». Даний Індекс показує, наскільки ефективно економіки 
країн світу використовують цифрові технології для підвищення 
конкурентоспроможності, і оцінює фактори, що впливають на роз-
виток цифрової економіки. Це комплексний показник, що характе-
ризує рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  
і мережевої економіки в країнах світу. За даними звіту 2019 р.:  
1 місце посіла Швеція з індексом 82,65%; 2 місце – Сінгапур з ін- 
дексом 82,13%; 3 місце – Нідерланди з індексом 81,78%; у Росії  
48 місце, індекс склав 54,98%; Україна посіла 67 місце з індексом 
мережевої готовності 48,92% [387]. 

З урахуванням сучасних тенденцій глибокого проникнення 
цифрових технологій в бізнес та повсякденне життя населення до-
цільно здійснювати своєчасну підготовку спеціалістів економіко-
управлінського профілю, які б розумілися на інформаційних техно-
логіях, володіли інструментами системного аналітичного мислення, 
що складає основу прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.  

Виокремлення сфер дослідження інтелектуалізації особис-
тості, систем менеджменту, трудового процесу, підприємства, інте-
лектуалізації економіки та підприємництва, як фактор державного 
розвитку та інтелектуалізації суспільства за рівнями економіки та 
дослідження процесів фінансування інтелектуалізації в залежності 
від видів діяльності підприємства потребує підготовки та розробки 
освітніх профілюючих програм в закладах вищої освіти, що на да-
ному етапі стану економіки є актуальним завданням. 
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Отже, сучасний розвиток економіки доводить необхідність 
розвинення національного ІТ-сектору, стимулювання створення 
інноваційних технологій, оптимізації процесів співпраці на підпри-
ємствах, особливо у раптово виниклих умовах пандемії, масової  
самоізоляції, що спричинило вимушене скорочення заробітної 
плати та збитків підприємств виробництва і сфери послуг.  

3.4. Нормативне регулювання та узагальнення досвіду 
інтелектуалізації підприємств України  

В Україні є підприємства, які поглиблюють інтелектуалізацію 
на основі впровадження цифрових інструментів управління вироб-
ництвом. За даними компанії IT-Enterprise [287] (Додаток В.12), ряд 
підприємств машинобудування поглиблювали інтелектуалізацію та 
впроваджували рішення інтелектуальних підприємств (ERP-сис-
тему та її окремі елементи). Такі, як  український розробник і ви- 
робник суднових і промислових газотурбінних установок НДЦ 
«Машпроект»; Серійно-виробниче управління «Зоря»; Львівський 
локомотиворемонтний завод; Кременчуцький колісний завод; Рів-
ненський завод високовольтного обладнання (РЗВА); ДП «Анто-
нов»; ПАТ «ФЕД» – сучасне механообробне виробниче підприєм- 
ство, яке виробляє складні вузли і модулі для підприємств авіакос-
мічної галузі; «Інтерпайп» – міжнародна вертикально інтегрована 
компанія, виробник безшовних і зварних труб, залізничних коліс. 
Аналіз досвіду цих підприємств свідчить, що інтелектуалізація у су-
часних умовах тісно пов’язана із цифровізаціїю, впровадження цих 
технологій дозволяє створювати більш персоналізовані, диверсифі-
ковані і масові продукти, гнучко реагувати на зміни ринку, підви-
щувати ефективність діяльності. Цифрова трансформація широкого 
кола підприємств в світі та в країни впливає на прагнення підпри-
ємств розвиватися на засадах Індустрії 4.0, оскільки це надає нові 
конкурентні переваги і можливості. 

За результатами дослідження – «Сталий цифровий розвиток» 
[443], прикладами поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індуст-
рії 4.0 названо компанії: Інтерпайп, ДТЕК, СКМ, Метінвест, Біо-
фарм, УкрБуд, ФЕД, лідером серед яких по більшості критеріїв 
стала компанія Інтерпайп1 [75]. 

1 ІНТЕРПАЙП постійно приділяє велику увагу діджиталізаціі виробни-
чих, фінансових, логістичних та інших бізнес-процесів. 
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Досвід цифрової трансформації в Україні має компанія ДТЕК, 
яка почала цифровізацію у 2019 р. Керівник програми цифрової  
трансформації компанії ДТЕК Д. Осика називає 10 пунктів на 
шляху до цифрової трансформації [256], які відображають загальні 
вимоги до змін, що повинні відбуватись на сучасному підприємстві: 

1. Ефективність бізнес-процесів. Використання коштів і ре- 
сурсів лише на цифровізацію оптимальних процесів. Спочатку слід 
навести фокус на бізнес-стратегію підприємства, а вже потім на те-
хнології, які допоможуть в її реалізації. 

                                                           
На сьогодні рівень автоматизації основних процесів в середньому дося-

гає від 90 до 100%, відбувається безперервний розвиток функціоналу та тира-
жування кращих практик на всі виробничі активи. 

Управління ІТ складається з 120 чоловік, і відповідає за всі проєкти по 
5 заводам компанії, включаючи проєкти з АСУТП. Загальний бюджет на  
проєкти діджіталізаціі коливається в межах 0,5-0,8% від загального доходу 
компанії.  

Основні пріоритети автоматизації процесів протягом останніх років 
стосуються проєктів фінансової та управлінської звітності, управління вироб-
ництвом, управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, управління 
збутом і закупівлями. Основні акценти цифрового розвитку Інтерпайп: 

1) Управління виробництвом, ремонт та експлуатація обладнання; 
2) Фінанси і управлінська звітність; 
3) Транспортна і складська логістика; 
4) Енергоринок. Облік, планування і прогнозування споживання ре-

сурсів; 
5) Сервіси для співробітників і партнерів; 
6) Розвиток IT-інфраструктури. 
Результати впровадження SmartEAM на Інтерпайп докладно викладено 

у відео: www.youtube.com/watch?v=UGOoxs762FM. 
Нові технології змусили персонал перенавчатися і, таким чином, 

відкрили нові можливості. Характеристики «цифрового персоналу» (від англ. 
Digital Workforce) і чим він відрізняється від звичайного: 

1) Масове використання смартфонів і спеціальних мобільних пристроїв 
для виконання робочих завдань (наприклад, зчитування / внесення даних про 
продукцію для забезпечення простежуваності). 

2) Використання даних через додатки, доступні в додатках інтернету 
речей. 

3) Використання додатків з оn-line доступу до інформації з використан-
ням голосового управління за допомогою «розумних окулярів» (SmartGlass). 

4) Надання додаткових сервісів для персоналу онлайн (наприклад, ін-
формації про відпустку і можливості ініціювати внутрішні службові доку-
менти). 

Ці зміни відбувалися з 2014 по 2019 р., тривають і сьогодні з впро-
вадженням згаданих та інших проєктів. 
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2. Керівник повинен розуміти і розділяти цифрове бачення
майбутнього компанії. 

3. Постійний розвиток персоналу. Успіх безпосередньо зале-
жить від того, наскільки будуть залучені у цифрову трансформацію 
працівники та те, наскільки вони досконало знають процеси всере-
дині компанії. Слід розвивати цифрову культуру співробітників, у 
чому важливу роль відіграє керівництво компанії. Менеджмент не 
тільки повинен підтримувати цифровізацію, підписуючи необхідні 
документи і виділяючи бюджети, а повинен стати її «проповідни-
ком», заряджати цією ідеєю і необхідністю трансформації увесь  
персонал на всіх рівнях. 

4. Для великих компаній слід налагодити взаємодію підпри-
ємства і виробництва із командою цифрової трансформації. Усі 
співробітники повинні розмовляли однією мовою, щоб розуміти по-
треби та специфіку роботи один одного. На початкових етапах до-
сить різне сприйняття цифрової трансформації у людей, які вироб-
ляють реальний продукт, і тими, хто її повинен забезпечувати. 

5. Не боятись використовувати вже працюючі моделі або тех-
нології ззовні. Не боятись ділитися своїми технологіями. Таким чи-
ном навколо будується своєрідна цифрова екосистема, яка допомо-
гає швидше і дешевше впроваджувати нові рішення. 

6. Рухатись етапами, крок за кроком, поступово впроваджу-
вати цифрові технології. Спочатку довести життєздатність концеп-
ції, далі переходити до етапу створення пробного продукту, який 
можна дати користувачам для проби (Minimum viable product) і 
тільки потім робити фінальний випуск та тиражування продукту. 

7. Драйверами цифрової трансформації  є запити споживачів,
а потім обирати нові технології, оскільки споживач, отримавши  
завдяки технологіям позитивний цифровий досвід в одній сфері, на 
рівні підсвідомості прагне подібного досвіду використання продук-
тів або послуг і в інших. Завдання підприємства – не розчарувати 
споживача. 

8. Як можна швидше досягати цифрової зрілості, яка склада-
ється з п'яти рівнів: початковий (поодинокі випадки використання 
технологій); формальний (компанія не до кінця розуміє ефект від 
впровадження, але знає, що цифровізация повинна сприяти ефек- 
тивності діяльності); стратегічний (компанія має багато цифрових 
процесів, ефекти від впровадження зрозумілі, цифровізація є стра-
тегією бізнесу); конверсований (існує сформована корпоративна  
культура, заснована на цифровізації, кожен підрозділ бачить свою 
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роль в цьому процесі); інноваційно-адаптивний (кардинальна зміна 
організаційної культури, де кожен крок є цифровим). 

9. Цифрова трансформація ніколи не закінчується, як не за-
кінчується і технічний прогрес. Слід налаштуватися, що процес  
цифрової трансформації буде перманентним. 

10. Цифрова трансформація – це не історія завтрашнього дня. 
У наші дні це вже історія про вчора, сьогодні, без якої важко буде 
завтра. 

Можна погодитись із рекомендаціями Д. Осики. Разом із цим 
слід використовувати досвід інтелектуальних виробництв, аналізу-
вати кращі світові практики, шукати і співробітничати з такими 
практиками на конференціях, форумах, співпрацювати та вчитися у 
передових виробничих компаній, спілкуватися із їх спеціалістами, 
переймати досвід інтелектуалізації у напрямі цифровізації та роз- 
витку смарт-промисловості. В організаційній структурі національ-
них виробничих підприємств необхідно забезпечити щільне співро-
бітництво підрозділів ІТ та НДДКР для спільної розробки нових 
продуктів і модернізації існуючих. 

Досвід заводів, наведений вище, свідчить про необхідність: 
зосереджувати увагу на реальних потребах споживачів; розвивати 
власний персонал, який здійснює якісне управління на рівні керів-
ництва і безпосередньо на місцях; постійно впроваджувати іннова-
ції; розвивати цифрову інфраструктуру на підприємстві; впро- 
ваджувати обладнання, яке підключене до мережі інтернет; на- 
лагоджувати взаємодію інформаційних та операційних технологій. 

Представники зарубіжних компаній, а також фахівці вироб-
ничих підприємств, які мають практичний досвід із застосування 
технологій Індустрії 4.0 вважають, що реалізація нового індустрі- 
ального підходу до підприємств потребує [278]: 

- глибокого реінжинірингу виробництва та наявності спеціа-
льного обладнання, спроможного вести збір даних та обробляти її; 

- ІТ-технологій у широкому розумінні. Наприклад, управ-
ління інтелектуальним і цифровим виробництвом за допомогою 
платформ, які об’єднують рішення для автоматизації виробничих 
процесів, інформаційних і мережевих технологій, забезпечують  
можливість практичного використання результатів обробки вели-
ких масивів даних; 

- дизайну й інжинірингу продукції (цифрове і 3D-моделю-
вання); 

- мобільних пристроїв, безпровідних технологій; 
- «розумного виробництва», «інтелектуального виробництва»; 
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- висококваліфікованих креативних кадрів, керівників цифро-
вої трансформації; 

- клієнтських порталів, СРМ-систем, BASERP-систем, сис-
теми обліку та планування виробництва, управління логістикою  
і складом; PLM-середовища; 

- промислового інтернету-речей (IIoT – Industrial Internet of 
Things); 

- бажання і волі власників і персоналу підприємств рухатися 
у цьому напрямі, готовності керівників; 

- послідовності «люди-процеси-технології»; 
- «правил гри» – інституціональних трансформацій; 
- не тільки технологічної, але і організаційної зрілості, відпо-

відної організації; 
- створення нормативної бази: стандартизації, елементів но- 

вітньої цифрової й інтелектуальної інфраструктури; 
- кібербезпеки. 
Таким чином, на сьогоднішній день існують і активно впро-

ваджуються у діяльність промислових підприємств інструменти уп-
равління сучасним виробництвом, промислові кіберфізичні сис-
теми, які впливають на інтелектуалізацію. В результаті попередніх 
досліджень було виділено такі пріоритети поглиблення інтелекту- 
алізації національних виробничих підприємств як розвиток люд- 
ського капіталу та трансформація національного виробництва в ін-
телектуальні із використанням досягнень третьої і четвертої про- 
мислових революцій. Узагальнюючи усе вищенаведене, поглиб-
лення інтелектуалізації підприємств в умовах технологічного про-
гресу, зокрема цифровізації, у більш розгорнутому вигляді повинні 
включати такі етапи (Додаток В.13):  

- ефективність бізнес-процесів (у тому числі за рахунок впро-
вадження цифрових інструментів управління виробництвом);  

- націленість менеджменту на поглиблення інтелектуалізації, 
авторитет керівника, як організатора цифрової та інтелектуальної 
трансформації підприємства;  

- перманентна трансформація у напрямі сучасних техноло- 
гічних реалій;  

- постійний розвиток людського капіталу (розвиток навичок, 
необхідних для розумної промисловості);  

- співробітництво в середині підприємства (розвиток підходів 
до управління);  

- застосування вже працюючих моделей або технологій ззовні 
(у тому числі за рахунок співробітництва і пошуку необхідних рі-
шень);  
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- створення культури та цінностей поглиблення інтелектуалі-
зації у напрямі Індустрії 4.0, кардинальна зміна організаційної  
культури, де кожен крок є цифровим;  

- редизайн продукції та послуг з урахуванням потреб клієнтів 
(запити споживачів як драйвер цифрової трансформації: дослід-
ження потреб і очікувань споживачів на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках);  

- послідовний розвиток і поглиблення інтелектуалізації, по- 
етапне досягнення цифрової зрілості (початковий (поодинокі ви- 
падки використання технологій та інструментів управління сучас-
ним виробництвом); формальний (компанія не до кінця розуміє 
ефект від впровадження, але знає, що цифровізації повинна сприяти 
ефективності діяльності); стратегічний (компанія має багато цифро-
вих процесів, ефекти від впровадження зрозумілі, цифровізація є 
стратегією бізнесу); конверсований (існує сформована корпора- 
тивна культура, заснована на цифровізації, кожен підрозділ бачить 
свою роль в цьому процесі);  

- аналіз кращих світових практик та застосування досвіду ін-
телектуальних виробництв; 

- співробітництво із асоціаціями і союзами промислової циф-
ровізації;  

- участь у промислових форумах, спеціалізованих виставках; 
- підтримка досліджень та інновацій. 

Деякі проблеми щодо поглиблення інтелектуалізації підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0 

Серед ризиків поглиблення інтелектуалізації у напрямі Ін- 
дустрії 4.0 зазначено зростання рівня безробіття, можливість втрати 
роботи громадянами в окремих галузях та секторах, пожвавлення 
кіберзлочинності, недосконалість інфраструктури, поєднання різ-
них механізмів, пристроїв, датчиків, що вже функціонують на під- 
приємстві із новими технологіями.  

Проблемою інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 є так зва-
ний «цифровий популізм». Це явище характеризується тим, що  
учасники ринку (великі холдинги, наприклад) захоплюються піаром 
та саморекламою, але не реагують на ключові питання стратегіч-
ного розвитку.  

З метою виявлення, яким чином вітчизняні підприємства  
формують власний цифровий розвиток, АППАУ здійснено опиту-
вання про «Сталий цифровий розвиток» [443], у якому прийняли 
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участь близько 100 респондентів. Найголовнішими критеріями 
«сталого цифрового розвитку» опитані вважають: 

1) середньо-довгострокові програми цифрового розвитку
підприємств; 

2) інвестиції в інноваційний розвиток;
3) інтеграцію в глобальні ланцюжки вартості;
4) широка співпраця у галузевих екосистемах.
Втім цим дослідженням встановлено, що критеріям «сталого 

цифрового розвитку» менше всього відповідають українські під- 
приємства. При цьому основними проблемами підприємств до роз-
витку інтелектуалізації в контексті Індустрії 4.0 є [443]: 

1. Короткостроковість мислення, домінування стратегій
власного «виживання», слабке стратегічне бачення «себе в цій  
країні». В Україні важко знайти компанії, які дбають про іннова-
ційні галузеві екосистеми та кластерний розвиток у промисловості. 
Залучення великих компаній, таких як ДТЕК, ГК Антонова, «Укр- 
оборонпром», кластер «Мехатроніка», НАК «Нафтогаз» тощо до 
питань стратегічного розвитку Індустрії 4.0 в Україні поки що не 
вдається. 

2. Гравці ринку недостатньо інвестують в інноваційний
розвиток. Наприклад, згідно з «Держпромзовнішекспертиза» об-
сяги українських машинобудівників в інновації сягають близько 2% 
від валового доходу, тоді як в розвинутих країнах – 5-7%. 

3. Відсутність будь-якого державного стимулювання. Коли
підприємства поставлені в умови виживання, вони дбають перш за 
все про свої інтереси, що логічно для бізнесу. Більш довгострокові 
та стратегічні ініціативи націлені на загальний розвиток чи кращу 
спільну конкурентоспроможність мали б підтримуватись держа-
вою, так як це робиться в розвинутих країнах. 

На деякі підприємства, галузі суттєво впливають процеси, 
пов’язані із коронавірусом. Це стосується фармації, машинобуду-
вання, металургії та ін.  

Вітчизняна фармацевтична промисловість є однією з най-
більш розвинених. В ній сконцентровано виробництво готових ори-
гінальних та генеричних препаратів. Зростання фармацевтичних 
ринків у світі сьогодні створює можливості для розвитку вітчизня-
них підприємств. Експерти стверджують, що скористатися цим по-
тенціалом зможуть лише ті гравці ринку, продукція, технологія, ме-
неджмент, комунікації яких відповідатимуть сучасним та перспек-
тивним потребам споживачів. Після спаду епідемії та налагодження 
економічної активності, орієнтовно до кінця 2022 р., одні з перших 
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потоків вітчизняних та іноземних інвестицій будуть спрямовані у 
фармацевтичну галузь. Це свідчить про суттєвий потенціал галузі 
для набуття нею ознак драйверу економічного зростання в Україні.  

Спричинена коронавірусною інфекцією гостра респіраторна 
хвороба COVID-2019 та обмежувальні карантинні заходи щодо за-
побігання її поширенню в світі обумовили спад світової економіки. 
В І півріччі 2020 р. внаслідок карантинних обмежень (ведення  
окремих видів бізнесу, припинення транспортного сполучення, за-
криття державних кордонів тощо), спостерігаються ознаки початку 
рецесії світової економіки: скорочення попиту на товари, обсягів 
світового виробництва, порушення продуктових виробничих та  
торговельних ланцюгів, зниження обсягів інвестицій.  

За оцінками Міжнародної організації праці, близько 80% пра-
цездатного населення світу (2,7 млрд осіб) зазнало негативних еко-
номічних наслідків COVID-19 [33]. За словами генерального секре-
таря ОЕСР, «збитки від пандемії коронавірусу перевищили збитки 
від глобальної фінансової кризи 2008 р. та від терактів 11 вересня 
2001 р. 

Зниження мобільності людей і потреба в забезпечені соціаль-
ного дистанціонування обумовило спад в ряді галузей: туризмі,  
транспорті, нафтопереробці, автомобілебудуванні. Разом з тим не 
всі галузі зазнали збитків і постраждали. Провідні компанії ряду  
секторів зміцнили свої позиції на ринках та нарощували обсяги до-
ходів (продажів товарів та послуг) під час карантинних обмежень 
пандемії COVID-19. Це такі галузі, як е-commerce та комплімен- 
тарні сервіси: доставка товарів, відеозв’язок, логістика.  

Позитивна динаміка спостерігається також і у фармацевтич-
ній промисловості – через необхідність забезпечення своєчасної по-
ставки препаратів для лікування людей, вражених вірусом, розши-
рюється попит на фармацевтичну продукцію з боку населення та 
урядів.  

Віднесена за класифікацією ОЕСР до числа наукомістких га-
лузей економіки фармацевтична галузь є лідером серед високотех-
нологічних галузей за рівнем створеної доданої вартості у розра- 
хунку на 1 зайняту особу і рівнем витрат на НДДКР, а також є од-
нією із найбільш динамічно зростаючих галузей світової економіки 
впродовж останніх десятиліть. Як свідчать дані статистичної служ-
би Європейського Союзу із посиланням на Європейську федерацію 
фармацевтичної промисловості та асоціацій (EFPIA), індекс зрос- 
тання вартості виробництва цієї галузі у 2017 р. становив 1,258 по-
рівняно із 2010 р. і 1,969 – порівняно із 2000 р. EFPIA оцінює вар- 
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тість виробництва фармацевтичної промисловості у Європі (ЄС та 
країни Східної Європи, включаючи Україну) у 260 млн євро в 
2018 р. [74]. 

Фармацевтичне виробництво в світі і в Україні виявилось 
найстійкішим до негативних впливів світової фінансової кризи 
2008 р. порівняно із іншими галузями промисловості і, ймовірно, 
виявиться найбільш стійким до впливу пандемії 2019-2020 рр. на 
економіку. За оцінками аналітичної компанії «Evaluate Pharma», 
представленими у звіті «World Preview 2018, Outlook to 2024», се- 
редньорічний темп прирост ринку рецептурних препаратів  склада-
тиме в 2018-2024 рр. 6,4% [47]. Очікується , що обсяг продажів у 
2024 р. становитиме 1,2 трлн дол. США. Факторами зростання об-
сягів продажу рецептурних препаратів аналітики називають розши-
рення доступу населення світу до лікарських засобів, а також лонч1 
нових методів лікування. 

В Україні фармацевтична промисловість є однією із найбільш 
прибуткових та стійких до негативних кризових впливів галузей 
промисловості. У січні-березні 2020 р. рентабельність операційної 
діяльності фармацевтичних підприємств становила 17,4%, що є 
найвищим рівнем у переробній промисловості. Вищою в цей період 
була рентабельність операційної діяльності підприємств, які працю-
ють у сфері інформації та телекомунікацій (20,3%) та у добувній 
промисловості та розробленні кар’єрів (33,2%) [346].  

Порівняльний аналіз рентабельності операційної діяльності 
підприємств наведених вище видів діяльності (рис 3.10) вказує на 
відносну стійкість прибутковості фармацевтичних підприємств. 
Дисперсія показника рентабельності операційної діяльності лише 
фармацевтичних підприємств та підприємств зайнятих вироб- 
ництвом харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів дорівнює 
2,08 та 1,05 відповідно, тоді як для інших галузей характерними є 
значніші коливання.  

Аналіз динаміки виробництва у фармацевтичній галузі Укра-
їни (рис. 3.11) порівняно з іншими видами діяльності свідчить про 
відносну стійкість галузі в умовах загальноекономічних спадів, а  
також спроможність до швидкого відновлення виробництва, втра-
ченого через кризові впливи.  

1 Launch – виведення на ринок нового товару, що супроводжується ін-
тенсивним маркетинговим просуванням.  
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Рисунок 3.10 – Рентабельність операційної діяльності  

 підприємств за видами економічної  
 діяльності у 2010-2020 рр., %  
 

Складено за даними Державної служби статистики України. 
 
 

 
Рисунок 3.11 – Індекси промислової продукції за основними  

 видами діяльності у 2010-2020 рр., %  

Складено за даними Державної служби статистики України. 
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Реальний сектор фармацевтичної галузі в Україні представ-
лено виробничими підприємствами, зосередженими в крупних міс-
тах та промислових центрах. Це підприємства: АТ «Фармак» (Київ), 
корпорація «Артеріум» (м. Київ), що об’єднує АТ «Київмедпрепа-
рат» (Київ) та АТ «Галичфарм» (Львів), АТ «Дарниця» (м. Київ), 
ТОВ «Юрія-Фарм»  (м. Київ), ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко- 
фармацевтичний завод» (м. Київ), ТОВ «Фармацевтична компанія 
«Здоров’я» (Харків), ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (м. Хар-
ків), ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА» (м. Біла Церква), СУІП «Сперко Ук-
раїна» (м. Вінниця), АТ «Лубнифарм» (м. Полтава) та інші. 

Українські фармацевтичні підприємства є потужними вироб-
никами і помітними (за обсягами) постачальниками на світовий ри-
нок генеричних препаратів – лікарських засобів, що застосовуються 
замість інноваційного продукту, випускаються без ліцензії компа-
нії, що виробляє оригінальний препарат, та розміщуються на ринку 
після закінчення терміну дії патенту. Зважаючи на те, що генерики 
роблять фармакотерапію доступнішою за ціною для споживачів,  
вітчизняні виробники при відповідній державній підтримці і реалі-
зації програм стимулювання розвитку отримують можливості по- 
дальшого укріплення власних конкурентних позицій.  

В умовах зростання конкуренції на світовому ринку фарма- 
цевтичних препаратів постійне збільшення витрат на розробку  
і лонч нових оригінальних препаратів, державна підтримка вітчиз-
няного виробництва генериків може стати основним драйвером  
зростання фармацевтичної промисловості в Україні.  

Для цього необхідною є зміна принципів розробки та до- 
сліджень генеричних лікарських засобів з урахуванням вимог GMP, 
GCP і GLP (принцип Болар), що сприятимуть прискоренню виве-
дення на ринок доступних препаратів після завершення термінів па-
тентного захисту оригінальних. Втрата часу вітчизняними виробни-
ками неприпустима, це позбавляє їх можливості скористуватись по-
тенційними конкурентними перевагами. 

Таким чином, основними факторами, що визначатимуть  
тренди розвитку фармацевтичної промисловості в Україні, стане хід 
започаткованої медичної реформи, роль державних закупівель в 
процесах забезпечення медичних закладів лікарськими засобами, 
умови та результати реалізації програм реімбурсації. Аналіз зведе-
них показників діяльності фармацевтичних підприємств в Україні у 
2016-2020 рр. (табл. 3.5) вказує на наявність потенціалу для помір-
ного зростання внутрішнього фармацевтичного ринку – середньо- 
річний темп приросту роздрібного товарообороту фармацевтич- 
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ними продукцією і препаратами становить впродовж останніх  
5 років 4,9%.  

 
Таблиця 3.5 – Показники діяльності фармацевтичних під- 

приємств в Україні у 2016-2020 рр. 
Показник Значення показника

Кількість виробничих підприємств фармацевтичного 
сектору в Україні 

196-235 підприємств

Обсяг фармацевтичного ринку України (у 2019 р.) 63 млрд грн
Співвідношення експорту та імпорту фармпродукції  
та препаратів 

1:10

Питома вага лікарських засобів у формі субстанцій, що 
виготовляються в Україні в загальній кількості за-
реєстрованих в Україні лікарських засобів 

15,6%

Частка продажу товарів, які вироблені на території 
України, у відсотках до роздрібного товарообороту 
фармацевтичними продукцією і препаратами 

близько 50%

Середньорічний темп приросту роздрібного товаро- 
обороту фармацевтичними продукцією і препаратами 

4,9%

Рентабельність операційної діяльності фармацевтичних 
підприємств 

у межах 15-20%

Дисперсія показника рентабельності операційної діяль-
ності фармацевтичних підприємств 

2,08

Індекс промислової продукції фармацевтичних 
підприємств 

коливання від 95,0 
до 110,4% 

Кількість зареєстрованих лікарських засобів в Україні 
(станом на 28.07.2020 р.)

13534 найменувань

 

Складено авторами на підставі проведених досліджень. 
 
Це зумовлює найвищий у переробній промисловості України 

рівень рентабельності операційної діяльності фармацевтичних під-
приємств (15-20%) та стійкість цієї галузі до негативних кризових 
впливів. 

Значний вплив на розвиток підприємств справляє рівень кон-
куренції на внутрішньому і світовому ринках. Огляд опублікованих 
досліджень розвитку світового ринку вказує на тенденції до упо- 
вільнення темпів його зростання в останні роки. Це зумовлює зрос-
тання конкурентної боротьби міжнародних фармацевтичних корпо-
рацій на ринках країн, де фармацевтичний ринок знаходиться в ста-
дії розвитку. До числа таких країн належить і Україна, де, за ви- 
словлюванням організаторів Українського фармацевтичного кон-
гресу-2020, «помірне підсилення боротьби» трансформується в «ве-
лику битву» (the great battle) [148].  
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Таким чином, продукція підприємств з високим рівнем інте-
лектуалізації праці і виробництва, до яких належать підприємства 
фармацевтичної промисловості, має високий рівень доданої варто-
сті за рахунок більш ефективного використання залучених мате- 
ріальних, трудових, фінансових та інтелектуальних ресурсів. У кри-
зові періоди динаміка промислового виробництва підприємств з ви-
соким рівнем інтелектуалізації характеризується відносною стій- 
кістю на тлі загального зниження ділової активності. Це підтверд-
жується зростанням кількості виробничих підприємств фармацев-
тичного сектору – з 2016 до 2020 р. на 39 підприємств. Наявний ви-
сокий рівень стійкості фармацевтичної галузі і підприємств, що її 
утворюють, до кризових впливів, оптимістичні очікування щодо по-
дальшого помірного зростання в галузі, потенційне зростання ін- 
вестиційної привабливості вітчизняних підприємств та їх адаптив-
ність до трансформацій моделі бізнесу в напрямі її подальшої  
діджиталізації та інтелектуалізації.  

В умовах загострення конкурентної боротьби необхідність 
створення умов для розвитку вітчизняної промисловості, що харак-
теризується специфічними інноваційними процесами, складною 
структурою, великою кількістю високотехнологічних робочих 
місць, високою інвестиційною привабливістю, є нагальною умовою 
для підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції 
на внутрішньому ринку, інтелектуалізації підприємств.  

Інтелектуалізація важлива для машинобудування, яка в Укра-
їні на момент обрання незалежності у 1991 р. було достатньо розви-
неним. Втім протягом розвитку та становлення незалежної держави 
масштаби зниження виробництва окремих видів машинобудівної 
продукції були вражаючими. Наразі промисловість в Україні, зо- 
крема машинобудування, розвиваються нерівномірно, вибірково, 
переживають кризи і зниження обсягів виробництва, ведуть пошуки 
нових ринків і ніш. Суттєве коливання індексу промислової про- 
дукції відбувалося у кризові 2008-2009 рр. Після чого у 2010 р. у 
порівнянні із 2009 р. спостерігалось найбільше зростання показни-
ків за попередні 20 років: промисловість – 112%, машинобуду-
вання – 141,3%. У 2018 р. у порівнянні із попереднім роком індекс 
промислової продукції становив: промисловість – 103%, машино-
будування – 112,4%; у 2019 р. – промисловість 99,5%, машинобуду-
вання – 97,8% [251]. Але до цих показників доцільно підходити кри-
тично, оскільки вони мають оцінку у поточних цінах і при змінній 
базі. 
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У 1991 р. частка машинобудування в структурі промислового 
комплексу становила понад 30%, в 2008 р. – 13,3%, в 2013 р. – 8,7%. 
У 2019 р. обсяги реалізованої продукції машинобудування у складі 
промислової продукції склали 7,6%, (у 2018 р. – 7,3%), 41,8% про-
дукції було реалізовано за межі країни [251]. Обсяги реалізованої 
продукції у структурі машинобудування у 2019 р. становили: 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продук-
ції – 0,5% (23,5% реалізовано за межі країни); 

виробництво електричного устаткування – 1,4% (34,0% реалі-
зовано за межі країни); 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 
угруповань – 2,5% (40,5% реалізовано за межі країни); 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпри-
чепів – 1,2% (62,1% реалізовано за межі країни); 

виробництво інших транспортних засобів – 2,0% (41,0% реа-
лізовано за межі країни). 

В економічно розвинених країнах питома вага машинобуду-
вання в продукції промисловості знаходиться в межах від 30 до 
60%. У Німеччині цей показник становить 53,6%, в Японії – 51,5%, 
Англії – 39,6%, Китаї – 35,4% [252, с. 11], Угорщині – 49%, Слове-
нії – 36%, Південній Кореї – 34%, Росії – 20% [315, 13]. Вважається, 
що лише коли частка машинобудування у структурі промислового 
комплексу перевищує 30%, країна може забезпечити технічне пере-
оснащення національної промисловості, економіка стає самодо- 
статньою. 

За даними 2019 р., що надає Державна служба статистики, в 
Україні працює 7304 тис. підприємств машинобудування (0,37% від 
загальної кількості підприємств в Україні). У 2019 р. зайнято у ма-
шинобудуванні залишилось 347661 осіб, що менше на 142839 пра-
цівника, ніж у 2010 р. (490500 осіб у 2010 р.). 

За офіційними даними машинобудівний комплекс України 
«нараховує 20 спеціалізованих галузей, в тому числі 58 підгалузей, 
створених згідно з потребами національної економіки. На сьогодні 
до його складу входить понад 1600 підприємств з виробництва авіа-
ційної, ракетно-космічної техніки, морських і річкових суден, ма-
шин і обладнання для галузей важкої, легкої і харчової промисло-
вості, сільського господарства, транспортного і дорожнього маши-
нобудування, електротехніки та апаратури загального і спеціаль-
ного призначення, побутової техніки та електропобутових приладів 
тощо» [361]. 
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Узагальнену офіційно структуру українського машинобуду-
вання представлено на рис. 3.12. 

Рисунок 3.12 – Узагальнена структура українського  
машинобудування 

Складено на основі: [264, с. 11]. 

Машинобудування – це не просто пріоритетна галузь еконо-
міки, яка в Україні потребує розвитку і модернізації. Це комплекс 
підприємств, які повинні виробляти продукцію і засоби вироб- 
ництва для інших галузей промисловості та забезпечувати їх тех- 
нічне переоснащення. Тобто від розвитку машинобудування зале-
жить оновлення засобів виробництва в інших сферах і галузях еко-
номіки. 

Машинобудівний комплекс України має: деформовану струк-
туру, орієнтовано на відтворення низько технологічного вироб- 
ництва з використанням застарілих технологій, домінування сиро-
винних і незавершених виробництв, втратою та звуженням внут- 
рішніх та зовнішніх риків.  

У Державній програмі розвитку внутрішнього виробництва 
зазначено, що «більшість підприємств машинобудування перебуває 
у депресивному стані. Крім того, вступ України до СОТ значно зву-
жує можливості вітчизняного машинобудування, оскільки згідно із 
зобов'язанням Україна відмінила ввізне мито на ряд видів продукції 
машинобудування. … На даний час для забезпечення конкуренто- 
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спроможності вітчизняного машинобудування необхідно створити 
потужні національні науково-виробничі структури, що здатні інте-
груватися до міжнародних виробничих структур. В Україні такі 
структури відсутні, тому держава залишається на узбіччі світового 
науково-технічного прогресу. Найбільше знизився рівень сільсько-
господарського машинобудування, електронної промисловості, 
транспортного машинобудування, приладо- та верстатобудування» 
[361]. Проблеми ускладнюються зростаючою корупцією і пріорите-
тами політики відносно економіки. 

Потреба відновлення, модернізації та поглиблення інтелекту-
алізації у галузі машинобудування існує не перший рік. В. Романе-
нко до причин критичного стану машинобудування відносить такі 
[389, с. 59-60]: 

особливості розміщення в Україні підприємств машинобудів-
ного комплексу СРСР (значна кількість складальних підприємств, 
що залежали від поставок комлектуючих, і виробництв окремих де-
талей, вузлів, агрегатів, які постачалися за межі республіки); 

неузгоджена політика періоду ринкових трансформацій, зо- 
крема, у сфері демонополізації, що посилила дезорганізацію вироб-
ництва; 

непродумана конверсія, яка призвела до ліквідації багатьох 
високотехнологічних виробництв; 

недостатня увага з боку органів управління до проблем маши-
нобудування та дефіцит висококваліфікованих фахівців, що про-
явилося у неефективній діяльності відповідних структур (Мінмаш-
прому та Мінпромполітики); 

відсутність економічних стимулів та незахищеність внутріш-
нього ринку від навали імпортної продукції, виробники якої мають 
кращі конкурентні умови. 

О. Чупир серед проблем машинобудівного комплексу Укра-
їни, що потребують вирішення, відмічає такі [454, с. 102]: недо- 
статній рівень платоспроможності товаровиробників, застарілість  
і низький технічний рівень основних фондів; зниження попиту на 
внутрішньому ринку; зниження світової інвестиційної діяльності 
та, відповідно, скорочення зовнішнього попиту на вітчизняну про-
дукцію; різке подорожчання зовнішніх фінансових ресурсів і жорст-
кість умов їх залучення; відсутність підтримки та належного конт-
ролю з боку держави за діяльністю монополістів і посередників; не-
досконалість механізму кредитування; значна витратність вироб- 
ництва; зниження інноваційної активності вітчизняних підпри-
ємств, значний відтік кваліфікованих кадрів та інші. 
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Основні фактори, що визначають стан машинобудування Ук-
раїни представлено на рис. 3.13. 

У сучасному машинобудуванні України намітилася стала тен-
денція до розвитку переважно складальних виробництв, у багатьох 
сферах має місце поширення технології «викруткової збірки». Особ-
ливо це помітно на прикладі автомобілебудування. Так, науковці від-
мічають, що більшість підприємств з виробництва автобусів, ван- 
тажних і легкових автомобілів є складальними. Така ситуація сфор-
мувалася ще з часів СРСР, коли Кременчуцький автомобільний  
і Львівський автобусний заводи не мали головного агрегата – дви-
гуна. Двигун постачав за кооперацією Ярославський моторний за-
вод. Уже в незалежній Україні було розроблено Державну програму 
«Автобус», в якій передбачалося налагодження виробництва авто-
бусних двигунів на Харківському заводі машинобудування імені 
В.О. Малишева, але вона не була реалізована. Аналогічна ситуація 
склалась і у тракторобудуванні. Сьогодні Харківський тракторний 
завод використовує імпортні двигуни, хоча раніше у Харкові було 
два потужних заводи з виробництва тракторних двигунів. 

Показовим є позитивний приклад ВАТ «Мотор-Січ» – відо-
мого у світі виробника двигунів для авіаційної техніки. Будучи го-
ловним постачальником двигунів для російських гелікоптерів, воно 
стало ініціатором створення серії машин українського виробництва 
на потужностях авіаремонтних підприємств Вінниці і Конотопа.  
І це реальна програма, оскільки вона має основу – власний двигун 
[389, с. 60]. 

Наразі Український автопром знаходиться в критичному 
стані. Виробництво автомобілів у 2020 р. у порівнянні із 2019 р. зни-
зилось на 43%. В сегменті випуску легкових автомобілів працює 
тільки один завод – «Єврокар», де в червні 2020 р. в режимі круп-
ноузлової збірки було випущено 286 автомобілів марки «Шкода». 
Виробництво автомобілів знизилось на 9% до 50 шт. В червні 
2020 р. автобуси виробляли «Черкаський автобус», «Чернігівський 
автозавод» і «ЗАЗ». В сегменті комерційних автомобілів виробниц-
тво не відбувалось, як і у 2019 р. [430]. 

Серйозною проблемою для галузі є споживання імпортної 
продукції. Не додає стимулів до розвитку галузі ініціювання заку-
півлі імпортної продукції галузі машинобудування на рівні органів 
влади. Так, «одним з таких прикладів є закупівля у корейського ви-
робника поїздів «Hyundai», хоча Україна має власне виробництво 
подібних потягів на Крюківському вагонобудівному заводі. Крім  
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того, незважаючи на те, що в Україні більш як 10 підприємств зай-
маються виробництвом автобусів (серед них такі відомі, як «ЛАЗ»,  
«Богдан», «Еталон»), багато регіонів для комунальних потреб заку-
повують імпортну техніку. В рамках впровадження цифрового  
телебачення за бюджетні кошти було придбано велику кількість  
телевізійних перетворювачів (декодерів) іноземного виробництва. 
Це було зроблено всупереч тому, що київське ВАТ «Меридіан» 
імені С.П. Корольова» розробило власну модель телетюнера DVT-
T «Меридіан ТТЦ-101», погодивши його технічні параметри з від-
повідними державними структурами. Було виготовлено близько  
6 тис. пристроїв, але потім з’ясувалося, що стандарт цифрового  
мовлення змінюється, і ці телетюнери залишилися незатребува-
ними. Підприємство зазнало значних збитків, а закордонний вироб-
ник отримав прибуток за рахунок бюджетних коштів нашої країни. 
Подібною є ситуація і на «Укрпошті», що закупила білоруські вело-
сипеди (хоча Україна має власне досить потужне їх виробництво)» 
[389, с. 61]. 

Машинобудування потребує зростання механізмів стимулю-
вання розвитку. Провідними інструментами стимулювання є інсти-
туціональне підґрунтя, що представлено Законами України, дер- 
жавними програмами та стратегіями розвитку виробництва, іншими 
офіційними документами, які мусять мати стимулюючий характер 
для розвитку економіки і її окремих галузей. Закони і постанови, що 
позиціонують державну стратегію розвитку промисловості і маши-
нобудування, представлено у Додатку В.14. 

Із Додатку В.14 видно, що чинними залишаються програми 
попередніх урядів, строк яких вже пройшов. Це сприяє плутанині 
щодо дійсних намірів і цільових орієнтирів, яких додержується уряд 
у розвитку промисловості і окремих галузей. 

Комплексного стратегічного документу розвитку галузі ма-
шинобудування наразі немає. Навіть у проєктному документі-до- 
слідженні «Експортна стратегія для сектору машинобудування на 
2019-2023 рр.», розробленому на виконання Плану завдань і заходів 
з реалізації Експортної стратегії України зазначено, що «на сьогод-
нішній день в машинобудівному секторі переважає «легке» маши-
нобудування, у тому числі турбогвинтові двигуни, газові турбіни, 
насоси, ізольовані дроти й кабелі для транспортних засобів» [263,  
с. 6]. Тобто цей документ присвячений сектору загального машино-
будування, який охоплено розділами 84 та 85 Гармонізованої сис-
теми (ГС), що відповідають категоріям «Реактори ядерні, котли, ма- 
шини, обладнання і механічні пристрої; їх частини» та «Електричні 
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машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або від- 
творення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зо-
браження і звуку, їх частини та приладдя».  

Важливим питанням є інституціональна база та формування 
стійких інститутів, довгострокових векторів і орієнтирів розвитку. 
Інституціональне підґрунтя розвитку промисловості в Україні пере-
насичено великою кількістю документів, які не виконують свої  
функції. Необхідно робити акценти на державному стимулюванні  
і поглибленні інтелектуалізації виробництва, налагодженні спів-
праці між державою, бізнесом, наукою, освітою, іншими зацікавле-
ними сторонами. 

Таким чином, інституціональне підґрунтя розвитку промис-
ловості машинобудування є недосконалим, містить чинні програми 
попередніх урядів, що спричиняє виникненню плутанини щодо  
векторів розвитку в країні. В національних інтересах України на 
сьогоднішній день є інтелектуалізація та модернізація машинобуду-
вання, розвиток внутрішнього ринку. Слід розвивати інноваційне 
машинобудування, високотехнологічне і середньовисокотехноло- 
гічне виробництво, відмовитись від позиції наздоганяючої еконо-
міки, сировинної спрямованості, що забезпечить самодостатність 
економіки. 

Машинобудування країни може виробляти засоби вироб- 
ництва для різних галузей економіки і повинно забезпечувати  
комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, брати  
участь в прискоренні впровадження науково-технічних досягнень. 
Машинобудування потребує серйозної підтримки з боку держави. 
Необхідна трансформація машинобудування в інтелектуальне шля-
хом визначення провідних підприємств країни та державної під- 
тримки виробників, розробки програм їх стимулювання. Слід уяс-
нити, що машинобудування є комплекс, у який входить організації 
науки, проєктні та конструкторські організації, підприємства ви- 
робничого характеру, пуско-налагоджуючі інституції. 
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4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
 ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
 
 

4.1. Вибір пріоритетних напрямів державного  
 регулювання національної промисловості 
 
Промисловість України має складну структуру, що значно 

ускладнює вибір перспективних видів діяльності, які в умовах об-
межених інвестиційних ресурсів могли б швидко перетворитися на 
інтелектуальні, високопродуктивні та конкурентоспроможні.  

Вибір галузей для державної підтримки поширений у світовій 
практиці, наприклад: 

• Програма Made in China 2025 [96] націлена на трансфор-
мацію промисловості Китаю, заміщення імпорту новими місцевими 
продуктами, створення провідних національних промислових під- 
приємств в галузі новітніх технологій. План сфокусований на роз-
витку 10 основних секторів, включаючи виробництво високотехно-
логічного комп'ютеризованого машинобудівного устаткування і ро-
бототехніки, аерокосмічного устаткування і біопрепаратів для ме-
дицини. Із 2006 р. стратегічною галуззю в Китаї, яку активно під- 
тримує держава, визначено суднобудування [56]; 

• досвід Німеччини у розвитку AI-Airbus, де передбачена ак-
тивна роль держави у створенні компаній у ключових технологіч-
них секторах [105, с. 13].  

Науковці М. Якубовський і М. Солдак  пропонують здійсню-
вати вибір пріоритетних галузей за критеріями [477; с. 11]: 

- ефективності (обсяг ВВП, який генерує галузь, на кожну ви-
користану гривню на виробництво та реалізацію продукції); 

- виробничої активності (темпи розвитку галузі завдяки кон-
курентним умовам і попиту на її продукцію); 

- ринкової позиції, експортної орієнтації, імпортної залеж- 
ності в забезпеченні потреб внутрішнього ринку; 

- інноваційності (наскільки розвиток відповідного виду діяль-
ності може сприяти модернізації вітчизняної промисловості відпо-
відно до світових тенденцій). 

У відповідності до вищеназваних критеріїв названі науковці 
визначили пріоритетні галузі та підвиди промислової діяльності, які 
незважаючи на загальну стагнацію промислового виробництва в 
Україні, є конкурентоспроможними, мають стабільний ринковий 
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попит та можуть бути пріоритетними для розвитку і державної під-
тримки [477; с. 11]:  

за критерієм ефективності прийнятними для державної під- 
тримки названо машинобудування, фармацевтична промисловість, 
текстильне виробництво;  

за критерієм інтенсивності розвитку лідерами виявились: ви-
робництво харчових продуктів, текстильне виробництво, виготов-
лення виробів з деревини, виробництво гумових, пластмасових ви-
робів та іншої неметалевої мінеральної продукції.  

За рівнем пріоритетності науковці поділяють промислові га-
лузі економіки України на три групи [477; с. 17]: 

1) виробництво основних фармацевтичних продуктів; вироб-
ництво машин та устаткування; виробництво електричного облад-
нання; текстильне виробництво; виробництво транспортних засо-
бів; виробництво комп'ютерів і електронної апаратури; 

2) видобувна промисловість; металургійне виробництво; ви-
готовлення виробів з деревини; виробництво хімічних речовин і то-
варів; виробництво гумових, пластмасових виробів та іншої неме-
талевої продукції; виробництво меблів; 

3) виробництво харчових продуктів; поставки електроенергії,
газу, пари та конденсату; водопостачання; виробництво коксу та 
продуктів нафтопереробки. 

Із вищенаведеного видно, що провідне місце серед пріори- 
тетних видів діяльності займає галузь машинобудування. 

На думку Б. Данилишина, який є прихильником реалізації су-
часної промполітики за участі держави, до перспективних секторів 
промисловості відносяться [248]: 

Авіаційне та ракетно-космічне машинобудування.
Військово-промисловий комплекс.
 Транспортне машинобудування.
Сільськогосподарське машинобудування.
Верстатобудування.
Слід погодитись із думкою Б. Данилишина, що «спочатку 

країна має здійснити внутрішню індустріалізацію, а потім атакувати 
експортні ринки» [248]. Це твердження є цілком справедливим, 
оскільки в країні повинна вироблятися інноваційна, якісна продук-
ція із високою доданою вартістю у різних галузях промисловості, 
яка буде не наздоганяти аналоги, вироблені у розвинених країнах, а 
гідно конкурувати із ними, а промисловість мусить забезпечити  
самодостатність країни. 
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На державному рівні також визначено пріоритетні галузі. У 
розпорядженні Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 843-
р «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» 
[366] вказані галузі: 

1. Агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, 
зберігання харчових продуктів, у тому числі дитячого харчування; 
виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення. 

2. Житлово-комунальний комплекс за напрямами: 
створення об’єктів переробки відходів (побутовими, промис-

ловими та відходами, які утворилися в результаті добування та пе-
рероблення корисних копалин і виробництва електричної та тепло-
вої енергії); 

будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері 
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідве-
дення. 

3. Машинобудівний комплекс за напрямами – виробництво 
нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оп-
тичної продукції, машин і устаткування, електричного устатку-
вання, автотранспортних та інших транспортних засобів. 

4. Транспортна інфраструктура за напрямами – будівництво, 
реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної  
інфраструктури. 

5. Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами – бу- 
дівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної 
інфраструктури. 

6. Переробна промисловість за напрямом – імпортозаміщу-
юче металургійне виробництво. 

Більш розгорнутий перелік основних напрямів розвитку ма-
шинобудування зазначено у чинній Державній програмі розвитку 
внутрішнього виробництва [361].  

З метою створення умов для розвитку експорту всіх секторів 
економіки урядом обрано перспективні сектори економіки для роз-
роблення секторальних експортних стратегій та подальшого просу-
вання продукції цих галузей (товарів, робіт, послуг) на зовнішніх 
ринках. Це закріплено в Експортній стратегії України на 2017- 
2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
27 грудня 2017 р. за № 1017-р. Основними критеріями відбору перс-
пективних секторів прийнято спроможність запропонувати ринку 
збалансований кошик як існуючих, так і нових товарів, робіт та по-
слуг, зокрема [263]: 
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сектори, здатні сприяти інноваціям, модернізації і ство-
ренню високої доданої вартості. Сектори за цим критерієм повинні 
забезпечувати «ефект підзарядки інших секторів», зокрема, сприяти 
збільшенню пропозиції суміжних галузей; 

сектори з потенціалом розвитку малих та середніх підпри-
ємств. Обрання секторів за цим критерієм дозволить відійти від  
існуючої тенденції до концентрації матеріальних благ у сегменті ве-
ликих підприємств і забезпечити їх рівномірний розподіл серед на-
селення; 

сектори з високим попитом на світових ринках. Враховуючи 
динаміку та структуру розвитку глобальної економіки, важливими 
для підтримки є ті сектори економіки, що розвиваються в усьому 
світі та можуть стати рушійною силою для зростання у найближчі 
роки; 

інші фактори, зокрема такі, як можливість створення нових 
робочих місць, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, на-
явність порівняльних переваг та потенціалу залучення країни до 
глобальних ланцюгів доданої вартості. 

Відповідно до зазначених критеріїв були обрані перспективні 
сектори економіки [264] (наведено у порядку, представленому у 
Експортній стратегії):  

1) Інформаційні та комунікаційні технології.
2) Креативні індустрії.
3) Туризм.
4) Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден.
5) Виробництво запасних частин та комплектувальних виро-

бів для аерокосмічної та авіаційної промисловості. 
6) Машинобудування.
7) Харчова і переробна промисловість.
6 листопада 2020 р. відбулася презентація Економічного  

аудиту країни та Векторів економічного розвитку до 2030 року, які 
мусять стати відправними точками Національної економічної стра-
тегії до 2030 р., затвердженої 3 березня 2021 р. Кабінетом Міністрів 
України (постанова № 179) [365; 250]. Пріоритетними кроками  
розвитку промисловості України у Векторах економічного розвитку 
названо [216, с. 160]: 

1) Створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну
промислову продукцію. 

2) Забезпечення інтеграції українського промислового сек-
тору до глобальних ланцюгів вартості, створення умов для розши-
рення експорту промислової продукції. 
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3) Посилення конкурентоспроможності виробленої в Україні 
промислової продукції, впровадження ресурсо- та енергоефектив-
них технологій. 

4) Створення нових виробничих потужностей шляхом стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни 
із використанням конкурентних переваг кожного з них. 

Тобто відмічається важливість розвитку внутрішнього ринку, 
імпортозаміщення, використання нових технологій у виробництві. 

У Національній економічній стратегії на період до 2030 р. за 
стратегічною ціллю 2 «Трансформація ресурсних секторів еконо-
міки у високопродуктивні, інтелектуальні та конкурентоспро- 
можні» [365, с. 262] одним із шляхів досягнення зазначено «поси-
лення цифрової трансформації виробництв». Завданням передба-
чено «впровадження восьми дорожніх карт цифрової трансформації 
ключових індустрій, зокрема в агросекторі, машинобудуванні, ту-
ризмі, легкій промисловості, харчовій та переробній промисловості, 
енергетиці, гірничодобувній промисловості, оборонній сфері, збір 
інформації про успішні приклади цифрової трансформації україн-
ського та іноземного бізнесу, поширення, популяризація та масшта-
бування таких практик». 

Таким чином, вибір пріоритетних напрямів національної про-
мисловості державної підтримки для України є вельми актуальним 
питанням, що потребує формування механізмів стимулювання під-
приємств до інтелектуалізації у напрямі освоєння технологій Ін- 
дустрії 4.0.  

Увага до розвитку машинобудування залишається вельми ак-
туальною, оскільки ця галузь забезпечує оновлення основних засо-
бів виробництва, технічне переоснащення підприємств практично 
всіх сфер економіки. Діяльність машинобудівних підприємств по- 
рівняно з підприємствами інших галузей характеризується високою 
наукоємністю продукції, тривалим циклом розробки та впровад-
ження у виробництво, спільним виробничим циклом для більш, ніж 
одного підприємства; швидким моральним зношуванням основних 
засобів і готової продукції. Само машинобудування також потребує 
оновлення та підвищення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0.  

Підтримка пріоритетних галузей, машинобудування є важли-
вою мірою, яка повинна спитатись на сучасну інституціональну 
базу та стратегічні довгострокові цільові орієнтири, отримати дер-
жавне визнання. У цьому сенсі необхідно оцінити інституціональне 
підґрунтя розвитку машинобудування, основні проблеми галузі. 
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4.2. Стимулювання імпортозаміщення та зростання  
експорту національного машинобудування  

Одним із напрямків розвитку машинобудування ряд науков-
ців пропонують реалізацію політики імпортозаміщення, тобто  
переорієнтацію виробництва на власні сили, забезпечення процесу 
модернізації виробничих потужностей та створення конкуренто- 
здатного продукту для задоволення потреб споживачів, які раніше 
використовували імпортні товари [315; 466; 404]. 

Необхідність стимулювання імпортозаміщення у галузі ма-
шинобудування видається справедливим і доцільним. Це бачиться 
шляхом переорієнтації вітчизняних виробників на інтелектуаліза-
цію, виробництво конкурентоздатної продукції та зменшення ім- 
портних аналогів на внутрішньому ринку. Процес імпортозамі-
щення доцільно реалізувати завдяки державній політиці, що дозво-
лить забезпечити потреби внутрішнього ринку та збільшувати екс-
порт товарів із високою доданою вартістю з метою збалансування 
торговельного балансу країни.  

Для розвитку імпортозаміщуючих виробництв необхідно за-
лучити іноземні чи національні інвестиції на підприємства. Можна 
погодитись із вітчизняними науковцями А. Мазаракі і Т. Мельник, 
які відзначають, що «реалізація в Україні класичної моделі імпор-
тозаміщення, яка ґрунтується лише на власних ресурсах і техноло-
гіях, у найближчій перспективі пов’язана з великими труднощами 
через втрату конкурентних позицій багатьма видами економічної 
діяльності. Іншою моделлю імпортозаміщення може бути імпорто-
заміщуюча індустріалізація, для реалізації якої необхідно активно 
залучати міжнародні компанії та прямі іноземні інвестиції трансна-
ціональних корпорацій. Оскільки вирішальним у реалізації моделі 
індустріального імпортозаміщення вважається залучення прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ), то держава повинна займатися поліп-
шенням іміджу країни для потенційних інвесторів. До цього часу в 
міжнародному форматі Україна все ще залишається мало привабли-
вою для потенційних інвесторів, а ПІІ характеризуються слабкою 
капіталізацією. Основними перешкодами для залучення ПІІ, жит-
тєво необхідних для модернізації економіки з огляду на обмеже-
ність власних фінансових ресурсів, залишаються неефективне дер-
жавне управління, невизначеність щодо виконання договорів та ко-
рупція» [315, 10-12]. 



 

117 

Для розвитку імпортозаміщення в Україні особливого зна-
чення набуває реалізація ефективної промислової політики. Імпор-
тозаміщення у промисловості потребує інноваційного розвитку еко-
номіки України, для чого необхідне, перш за все, належне фінансу-
вання науки і науково-технічних розробок та стимулювання зв’язку 
науки із виробництвом. 

Потребує вдосконалення й законодавча база, спрямована на 
стимулювання імпортозаміщуючого виробництва. Наприклад, до 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» доцільним 
видається внесення таких змін й доповнень [315, 10-12]: 

• законодавчо визначити поняття «імпортозаміщуючі галузі»; 
• стимулювати суб’єктів господарювання, що забезпечують 

імпортозаміщення, податковими пільгами, податковими каніку-
лами тощо; 

• забезпечити доступ до пільгових кредитів із субсидуванням 
відсоткових ставок та надання державних гарантій; 

• забезпечити пільговій режим експорту імпортозамінників. 
На сьогоднішній день український ринок відкритий для будь-

якого імпорту, Україна практично не підтримує власних виробни-
ків, не надає податкових пільг, пільгового кредитування. При цьому 
іноземні виробники мають вельми серйозну підтримку з боку влас-
них держав: багато країн обмежують доступ до своїх ринків ми-
тами, вимогами з локалізації, сертифікаціями, іншими інструмен-
тами. 

Більшість країн, передусім розвинених використовують про-
текціоністську політику, у тому числі локалізацію, а також інші за-
ходи захисту своїх виробників при державних закупівлях. Практика 
використання вимог з локалізації виробництва має місце в таких 
країнах, як США (Buy America Act), Індія (Make in India), Китай, 
Канада, Норвегія, Бангладеш та ін.  

Так, в США держустанови зобов'язані віддавати перевагу 
продукції, яка в залежності від складності виробу містить від 40 до 
80% місцевої складової. А в Євросоюзі норми щодо локалізації 
встановлюються Директивою 2014/25 /ЄС щодо державних закупі-
вель за багатьма напрямками – від питної води до транспортних за-
собів: замовник має право відхилити тендерні пропозиції, якщо 
менше 50% їх вартості сформовано не в країнах ЄС [164]. «В 
Польщі заходи по локалізації виробництва вже давно використову-
ються на державному рівні. Китайська компанія CRRC стала найбі-
льшим в світі виробником залізничного транспорту саме завдяки 
локалізації. Спочатку китайці просто дивилися по компонентах,  
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і висували умову – якщо ти хочеш взяти участь в тендері на поста-
вку ж / д транспорту, то ти повинен локалізувати ряд деталей. Вони 
поставили конкретну мету щодо забезпечення створення всередині 
держави повного виробничого ланцюжка. І в кінці кінців поста- 
чальники товару виявилися всередині Китаю» [212].  

Із 2000 р. Узбекистан почав вводити державні програми по 
локалізації виробництва. Ставка була зроблена на виробництві ім-
портозамінної та експортоорієнтованої продукції, за рівнем локалі-
зації не менше 36%. На даний час в країні реалізовано 2,8 тисячі 
проєктів вартістю 5,5 млрд дол. Питома вага локалізованих товарів 
в загальному обсязі промислової продукції Узбекистану перевищує 
20%. В межах політики локалізації створено галузь економіки – 
автомобілебудування. Ще в 90-х роках в місті Асака Андижан- 
ської області був побудований автозавод, на якому почався випуск 
автомобілів марки Daewoo. Пізніше автозаводи були відкриті в  
Ташкенті, Хорезмі і Самарканді. На сьогодні в країні виробляються 
легкові автомобілі марок Ravon, Chevrolet, автобуси і вантажівки 
Isuzu, а також великовантажні автомобілі спільно з німецькою ком-
панією MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Societas Europa – 
німецький автомобільний та машинобудівний концерн належить 
концерну Volkswagen AG). У 2019 р. в Узбекистані з конвеєрів  
зійшла 271 тис. автомобілів. В Україні автопром в 2019 р. працював 
на 2% від своєї потужності, вироблено трохи більше 7 тис. автомо-
білів [212], виробництво автотранспортних засобів у 2019 р. стано-
вило всього 31,0% від рівня 2012 р. Рівень проникнення імпорту в 
публічні закупівлі України досягає 38% (з машинобудування – 
46%), тоді як у світі цей показник в основному коливається в межах 
4-8% [164]. 

З метою стимулювання розвитку виробництва машинобуду-
вання державними органами управління ініційовано локалізацію 
виробництва машинобудівної продукції при держзакупівлях та роз-
роблено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання реа-
лізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі ма-
шинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробниц-
тва» до 31 грудня 2021 р. зі здійснення закупівель техніки галузі 
машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації вироб- 
ництва. «Проєктом постанови пропонується затвердити Порядок 
визначення ступеня локалізації виробництва техніки галузі маши-
нобудування, яким встановлюється механізм визначення ступеня 
локалізації виробництва техніки галузі машинобудування та пере-
лік техніки галузі машинобудування для реалізації пілотного про- 
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єкту» [212; 378]. Одночасно Комітет Верховної Ради з питань еко-
номічного розвитку виступив з ініціативою запровадити зміни  
до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення пе- 
редумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промис-
ловості, який Верховною Радою України прийнято за основу [212; 
359]. 

Протекціоністську політику щодо розвитку промислового  
сектору в теперішній час практикують майже всі країни світу, в  
першу чергу – розвинені. Однак, спроби України рухатися в цьому 
напрямку відразу зустрічають протидію з боку наших західних  
партнерів. Зокрема, серйозну стурбованість ініціативами Кабінету 
Міністрів і парламентського комітету Верховної Ради по економ-
розвитку щодо локалізації вже висловив глава представництва Єв-
ропейського Союзу Матті Маасікас [354], назвавши вимогу про ло-
калізацію при держзакупівлях «істотним порушенням» принципів 
рівного ставлення і недискримінації у взаємній торгівлі. 

Відносно цих ініціатив у підтримку національного машино-
будування тривають жваві дискусії серед політиків, юристів, на- 
уковців-економістів та урядових органів. Підтримка національного 
виробника викликає неоднозначну реакцію, оскільки існують певні 
ризики, такі як порушення міжнародних зобов’язань України, зо- 
крема Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) про державні заку-
півлі, Угоди про Асоціацію. В основу міжнародних договорів по- 
кладений принцип національного режиму, який зобов’язує Україну 
надавати національним та іноземним компаніям однаковий рівень 
доступу до свого ринку держзакупівель. 

Зважаючи на необхідність розвитку національного вироб- 
ництва, ініціативи у підтримку національної промисловості, зо- 
крема машинобудування є наразі досить вчасними. Зміни до закону 
«Про  публічні закупівлі» та проєкт постанови Кабінету Міністрів 
«Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупі-
вель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем 
локалізації виробництва» спроможні дати поштовх до розвитку ма-
шинобудування в Україні та частковій заміні імпортних промисло-
вих товарів та мають стимулювати національні виробництва до їх 
включення у міжнародні ланцюги створення вартості.  

Зважаючи на те, що Україна підписала ряд міжнародних до-
говорів щодо вільної торгівлі, слід більш детально визначити та об- 
ґрунтувати правомірність змін до закону «Про публічні закупівлі» 
та можливості їх впровадження в українське законодавство, не по-
рушуючи прийняті зобов’язання та захищаючи власні інтереси, на- 
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ціональну і економічну безпеку. Що стосується міжнародних зо-
бов’язань, слід розглянути можливість закріплення для України 
спеціального режиму розвитку (special and differential treatment) на 
визначений термін та можливості встановити норми локалізації ви-
робництва для державних закупівель. 

Національний виробник потребує нині держаного захисту та 
стимулювання розвитку. Президент Української асоціації виробни-
ків електротехніки, засновник і президент компанії «КТД-Груп» 
Олександр Громико, зауважує, що «ідеальним захистом для вироб-
ника, звісно, є встановлення високих ставок ввізного мита на імпо-
ртну продукцію, якщо її аналоги виготовляються в країні. Це сти-
мулює підприємців створювати хоча б «викруткову» зборку. Таким 
шляхом пішли, скажімо, країни Середньої Азії, встановивши мита 
на побутову техніку в розмірі 100% вартості. Але, як ми всі добре 
розуміємо, такий шлях є неприйнятним для України, яка має зо-
бов’язання перед ВТО та ЄС щодо не встановлення митних та тех-
нічних обмежень. Є хороші приклади Білорусі, Словаччини, країн 
Балтії та інших щодо відкриття ВЕЗта індустріальних парків, де ви-
робникам надаються податкові пільги. До того ж, наприклад, та ж 
Словаччина додатково компенсує 40-50% вартості обладнання для 
виробництва. Все це робиться з однією метою – заохочувати бізнес 
відкривати і розширювати виробництво, створювати нові робочі мі-
сця. В Україні, на жаль, поки є лише законопроєкти про індустріа-
льні парки або спеціальний режим окремих економічних зон. Ми 
навіть ніяк не можемо вирішити питання щодо скасування ввізного 
мита і ПДВ на технологічне обладнання. Доходить вже до сміш-
ного: щоб виробляти кондиціонери, я повинен заплатити 10% мита 
і 20% ПДВ на обладнання, а при імпорті готових кондиціонерів діє 
нульова митна ставка. Де-факто дійшло до того, що замість захисту 
і стимулювання власного виробника держава Україна стимулює ім-
порт готових товарів» [255].  

Таким чином, спостерігається багато невирішених проблем у 
стимулюванні імпортозаміщуючого машинобудування. Частка ма-
шинобудування в загальному випуску промислової продукції у 
2019 р. становила 7,6%, що є низьким показником для забезпечення 
технічного переоснащення національної промисловості. Тому ім- 
портозаміщення у машинобудуванні є важливим етапом розвитку 
галузі. Для активізації цього процесу потрібні інституційні та орга-
нізаційні інновації, підтримка уряду, застосування державної підт-
римки проєктів імпортозаміщення. Форми цієї підтримки можуть 
бути різними: пряме субсидування з бюджету; забезпечення до- 
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ступу до пільгових кредитів; зниження оподаткування для окремих 
підприємств, що впроваджують процес імпортозаміщення; вико-
ристання різного рівня митних ставок залежно від ступеня го- 
товності продукту: нижчі ставки на імпорт сировини, технологій, 
вищі – на імпорт готових товарів, локалізація виробництва. 

Імпортозаміщення має відбуватися за рахунок підвищення ін-
телектуалізації виробництва та бути перехідним етапом, призначе-
ним для прискореної модернізації. Після досягнення результатів на 
цьому етапі слід перейти до експортоорієнтованого розвитку.  

Після загострення кризи в Україні у 2014 р. багато ринків для 
українських виробників закрились. У теперішній час національні 
виробники поступово переорієнтуються на інші ринки збуту та шу-
кають потенційних партнерів. Розвиток експорту гостро стоїть в 
Україні. 27 грудня 2017 р. Кабінету Міністрів України схвалено 
Експортну стратегію України («дорожня карта» стратегічного роз-
витку торгівлі) на 2017-2021 роки [264]. Документом визначено  
орієнтири для розвитку торговельних відносин України, подолання 
перешкод та використання наявних можливостей для розвитку екс-
порту. Кінцевою метою та основним завданням Експортної страте-
гії є перехід до експорту наукомісткої інноваційної продукції для 
сталого розвитку та успіху України на світових ринках. В Експорт-
ній стратегії зазначається, що передбачено в подальшому розробка 
секторальних та крос-секторальних стратегій.  

У кінці 2019 р. на сайті Кабінету Міністрів України з’явився 
документ-дослідження «Експортна стратегія для сектору машино-
будування», у якому зазначені три основні стратегічні цілі на 2019-
2023 рр., які, як зазначено у стратегії, повинні розвиватися у рамках 
встановлених норм ЄС [263, с. 3-4, 23]: 

1. Удосконалення бізнес-середовища щодо виробництва про-
дукції та послуг, придатних для експорту. 

2. Посилення конкурентоспроможності сектору машинобуду-
вання на зовнішніх ринках. 

3. Активізація інтеграції виробників сектору машинобуду-
вання у глобальні ланцюги створення вартості.  

В «Експортній стратегії для сектору машинобудування» під-
вищення експортної конкурентоспроможності бачиться у спромож- 
ності українських підприємств приєднатися до наявних та майбут-
ніх міжнародних ланцюгів створення вартості (рис. 4.1).  

Під час консультацій було вирішено, що сектор важкого ма-
шинобудування не повинен бути у центрі уваги цієї Стратегії з 
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огляду на існуючий рівень і структуру торгівлі. Стратегія присвя-
чена сектору загального машинобудування, який охоплено розді-
лами 84 та 85 Гармонізованої системи (ГС), що відповідають кате-
горіям «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні 
пристрої; їх частини» та «Електричні машини, обладнання та їх  
частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна 
апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини 
та приладдя» відповідно [263, с. 6]. 

Рисунок 4.1 – Структура дорожньої карти експортної  
стратегії для сектору машинобудування  
[263, с. 4] 

В «Експортній стратегії для сектору машинобудування» 
увагу приділено передусім тим виробам, які на сьогоднішній день 
мають найвищий експортний потенціал. А саме: ГС 8411 «Двигуни 
турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни», та ГС 8544 
«Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані), кабелi 
(включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники 
із з’єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно–оптичнi, 
складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно від 
того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з’єдну- 
вальними пристроями». Україна є основним гравцем у виробництві 
авіаційних газових турбін (ГС 8411); обсяг загального експорту 
склав близько 400 млн дол. США у 2017 р. Того ж року було експо-
ртовано електричну техніку та обладнання на суму 2,5 млрд дол. 
США (ГС 8544)» [263, с. 7]. 
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Основними перешкодами для експорту продукції машинобу-
дування з України справедливо виділено [263, с. 14]: 

1) Недоступність фінансування, зокрема висока вартість кре-
дитів та обмежений термін, на який вони надаються. 

2) Брак робочої сили: фахівців і робочих.  
3) Відсутність державної підтримки. Найбільше постраждала 

промисловість від втрати російського ринку, на який припадало по-
над 60% продажів до 2014 р. Доступ до європейського ринку зали-
шається викликом через вимоги до сертифікації продукції за від- 
сутності місцевих сертифікаційних лабораторій, акредитованих від-
повідно до стандартів ЄС, а також високої конкуренції в європей- 
ських країнах. Підприємства скаржаться на відсутність публічних 
закупівель, зокрема, у секторі оборони, непрозорі тендери та від- 
сутність механізму державної підтримки для скорочення витрат на 
фінансування, зокрема, через програми лізингу для закупівлі віт- 
чизняної продукції машинобудування. 

Слід відзначити, що в Україні успішно діють організації, які 
сприяють розвитку українсько експорту, зокрема сектору машино-
будування. Наприклад такі: 

1. Державна установа «Офіс з просування експорту Укра-
їни» – створена з метою підтримки та просування експорту товарів, 
робіт та послуг українських виробників, а також участі в реалізації 
Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного  
розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р., наказом Мі-
некономрозвитку від 23.06.2018 р. № 864. 

Установа розпочала діяльність з підтримки українського біз-
несу та просування українського експорту в грудні 2018 р. У березні 
2019 р. Офіс приєднався до Робочої групи європейських організацій 
зі сприяння торгівлі (European Trade Promotion Organisations 
Working Group of Information Professionals – ETPO), що сприяє об-
міну та розповсюдженню інформації щодо найкращих практик та 
досвіду у сфері інформаційних і консалтингових послуг.  

Офіс з просування експорту в Україні надає експортерам до-
помогу за такими напрямками [344]: експортний консалтинг – прак- 
тичні поради щодо виходу на зовнішні ринки та розвиток експорт- 
ного потенціалу; освіта для експортерів – можливості для вдоско-
налення знань та навичок для підготовки вашого бізнесу до екс- 
порту; аналітика та інформація – аналітичні матеріали для вивчення 
потенційних ринків для експорту: торговельні огляди країн, секто-
ральна аналітика, інструкції та інформація про тарифні та нетарифні 
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обмеження; пошук партнерів – заходи з розширення експортних  
можливостей та пошук нових закордонних партнерів: торгові місії, 
виставки, бізнес-форуми та онлайн-послуги для розвитку нових  
контактів 

2. ПАТ «Експортно-кредитне агентство» – яке підтримує
і стимулює експорт товарів українського походження; захищає  
українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, 
пов'язаних з виконанням ЗЕД контрактів; сприяє розвитку націона-
льного експорту шляхом надання широкого спектру послуг, що до-
зволяють посилити кредитну політику українських експортерів та 
ефективно управляти своїми фінансовими потоками [349]. 

3. Торгово-промислова палата України (ТПП України) – не-
державна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровіль-
них засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, за- 
реєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання. ТПП сприяє  
розвитку конкурентоспроможності на світових ринках українського 
бізнесу. Палати надають практичну допомогу підприємцям у про-
веденні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та  
зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських то-
варів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр 
професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зов- 
нішньої торгівлі та оцінки ринків, проводять незалежну експертизу 
товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, немате-
ріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, 
патентно-ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою 
забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність тощо. Па-
лати надають українським та іноземним підприємцям ділову та 
юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, ви-
ставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з 
економічних питань [427]. 

Українське машинобудування додатково потребує модерніза-
ції на засадах поглиблення інтелектуалізації виробництва. Для до-
сягнення цілей, зазначених у «Експортній стратегії для сектору ма-
шинобудування» слід налагодити ці процеси всередині країни та 
створити потужну галузь машинобудування для оновлення власної 
економіки, насичення внутрішнього ринку. Створити потужні лан-
цюги всередині країн, а після виходити на зовнішні ринки.  

Суттєвою проблемою галузі машинобудування на сьогодні є 
нестача людського капіталу, фахівців високої кваліфікації, інжене-
рів-винахідників. Ця проблема обумовлена відсутністю належної 
мотивації та стимулювання праці, розвитку, можливостей і умов 
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для творчої реалізації і впровадження технічних ноу-хау у вироб- 
ництво. Слід налагодити співпрацю із науковими колами, інжене-
рами-розробниками, модернізувати науково-дослідні підрозділи, 
переглянути систему мотивації праці. Гострою проблемою, що за-
важає розвиватись бізнесу в Україні залишається кредитне фінансу-
вання та вартість кредитів. 

У розробленій «Експортній стратегії для сектору машинобу-
дування» відсутня інформація про подальшу роботу над операцій-
ними планами та бюджетами. У плані завдань і заходів серед відпо-
відальних органів із реалізації стратегії не фігурує Національна ака-
демія наук України, не визначено її роль у посиленні конкуренто-
спроможності машинобудування. Також було б більше уваги при-
ділити саме середньо- та високотехнологічним секторам машинобу-
дування. 

Для стимулювання підприємств поглиблювати інтелектуалі-
зацію виробництва в умовах Індустрії 4.0. мають бути державні ме-
ханізми, які надавали національним підприємствам пріоритет перед 
іноземними (розумні у рамках закону і міжнародних договорів про-
текціоністські заходи). При цьому якість продукції повинна бути 
високою, а ціна конкурентною, стандарти якості в середині країни 
слід довести до європейських.  

 
 
4.3. Механізми державно-приватного партнерства  

інтелектуалізації підприємств 
 
Промислове виробництво є невід'ємним елементом ланцюга 

інновацій, оскільки дає можливість застосовувати технологічні 
інновації в товарах і послугах, які продаються на ринках. Одним із 
напрямів поглиблення інтелектуалізації виробництва промислових 
підприємств може бути співпраця у рамках державно-приватного 
партнерства (ДПП)1 та формування конкурентоздатних кластерів, 

                                                           
1 Згідно з Законом України «Про державно-приватне партнерство», дер-

жавно-приватне партнерство – це «співробітництво між державою Україна, 
регіонами, територіальними громадами в особі відповідних державних ор-
ганів, що згідно із Законом України «Про управління об’єктами державної 
власності» здійснюють управління об’єктами державної власності, органів 
місцевого самоврядування, Національною академією наук України, національ-
них галузевих академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, 
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що є важливим механізмом поглиблення партнерства та розвитку 
галузі машинобудування. 

Одним із підходів ДПП і державної політики розвитку бага-
тьох провідних країн світу є формування інноваційних кластерів, як 
територіально-галузевих та інтеграційних об'єднань.  

Європейська асоціація заводів майбутнього (EFFRA)1, яка  
відноситься до державно-приватного партнерства, у доповіді «За-
води майбутнього» (Factories of the future), відмічає важливу роль у 
розвитку сучасного виробництва державно-приватного партнерства 
(ДПП), цілями якого є [49, с. 9]: 

підвищення промислової конкурентоспроможності та стійко-
сті в глобальному світі завдяки науково-дослідній діяльності для 
своєчасного розвитку нових виробничих технологій та систем, за-
снованих на знаннях (конкурентоспроможні та стійкі виробничі за-
води; промислова автоматизація, машини та робототехніка; про- 
мислове програмне забезпечення для проєктування та управління 
заводами); 

• сприяння досягненню цілей ЄС у сфері розумної, зеленої
та всеосяжної економіки (енерго- та ресурсоефективні виробничі 
процеси; соціально стійкі, безпечні та привабливі робочі місця; ви-
сокотехнологічні компанії, що займаються інноваційним вироб- 
ництвом); 

• підтримка цілей промислової політики ЄС (повідомлення
Європейської промислової політики) (підвищення частки виробни-
цтва у ВВП ЄС з 16 до 20% до 2020 р.; підвищення промислових 
інвестицій в обладнання з 6 до 9% до 2020 р.; забезпечення транс-
феру технологій та навчання у виробничих секторах); 

• підтримання торговельної та інвестиційної політики ЄС (ЄС
залишається провідним торговим регіоном у світі, зберігаючи час-
тку в торгівлі ЄС товарами 15-20%). 

Європейські виробничі сектори повинні пройти інноваційні 
трансформації у напрямку бачення «Виробництво 2030» [49, с. 29], 

крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних 
партнерів), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим 
Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-
приватного партнерства, визначеним цим Законом» [URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/2404-17#Text]. 

1 Європейська асоціація заводів майбутнього (EFFRA) – це некомер-
ційна галузева асоціація, яка сприяє розвитку нових та інноваційних техно-
логій виробництва. Вона є офіційним представником приватної сторони в дер-
жавно-приватному партнерстві «Заводи майбутнього» (Factories of the future). 
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які ДПП «Заводи майбутнього» визначає та реалізує у таких напря-
мках досліджень та інновацій: 

• передові виробничі процеси; 
• адаптивні та розумні виробничі системи; 
• цифрові, віртуальні та ресурсозберігаючі заводи; 
• спільні та мобільні підприємства; 
• виробництво, орієнтоване на людину; 
• виробництво, орієнтоване на споживача. 
Формування інноваційних кластерів на основі ДПП – є спе-

цифічною комбінацією наукових, виробничих і комерційних струк-
тур, які на основі використання переваг коопераційної взаємодії 
сприяють формуванню і ефективному використанню конкурентних 
переваг окремих підприємств, територій, галузей, національних 
економік в умовах глобалізації світових економічних процесів та 
посилення світового конкурентного протистояння. 

Розвиток інноваційних кластерів в Україні вивчали О. Шимко 
[465], який наводить риси інноваційних кластерів; С. Соколенко 
[406], вивчає кластеризацію в умовах глобалізації та ґрунтовно ана-
лізує коло учасників таких кластерів; В. Дикань [252], досліджував 
розвиток машинобудівного комплексу України на основі форму-
вання регіональних міжгалузевих інтегрованих логістичних струк-
тур та пропонує механізм відновлення машинобудування на основі 
розвитку міжнародних зв'язків та на основі логістичної інтеграції. 

Ключовими перевагами створення інноваційних кластерів є 
такі:  

• зміцнення співробітництва між бізнесом, наукою і держа-
вою;  

• зростання ефективності роботи підприємств та активізація 
їх інноваційної діяльності завдяки швидкому доступу до ресурсів, 
знань, інноваційних технологій, а також завдяки зменшенню транс- 
акційних витрат;  

• підвищення інвестиційної привабливості регіонів та країни 
в цілому, що зумовлено вищим рівнем довіри інвесторів до розви- 
нутих мережевих структур, а також наявністю гарантій та пільг ін-
весторам з боку держави у випадку її участі у кластерних ініціати-
вах;  

• формування замкненого виробничого циклу завдяки ство-
ренню у рамках кластера ланцюгів створення вартості, що сприяє 
розвитку імпортозаміщення. 

Таким чином, кластеризація може бути одним із механізмів 
формування нового типу економічних відносин, який сприятиме 
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підвищенню рівня конкурентоспроможності національних промис-
лових підприємств. Кластери створюють унікальний ґрунт для роз-
витку інноваційної діяльності, підвищення продуктивності і рента-
бельності сектору малих і середніх підприємств, в умовах глобалі-
зації.  

Спеціалісти наводять розвінчування деяких міфів про клас-
тери, їх створення і розвитку в Україні [4]. Разом із цим слід під- 
тримати думку, що саме кластерні об’єднання, у тому числі із  
елементами ДПП, можуть сприяти промисловому розвитку на інно-
ваційній основі, швидкій мобілізації та адаптації до сучасних умов 
розвитку і поглиблення інтелектуалізації. 

Поки роль кластерів, як драйверів економічного розвитку, в 
нашій державі ніде чітко не визначено. На державному рівні немає 
ніяких кластерних політик. Слід підтримати ініціативу – документ: 
Концепція кластерів ІАМ (2019): «Кластери ІАМ: Інжиніринг. Ав-
томатизація. Машинобудування», що виноситься на обговорення в 
організації АППАУ, Індустрії 4.0, High-tech office Ukraine, кластеру 
«Мехатроніка», Дніпровського космічного кластеру, Агенції роз- 
витку Дніпра, Центрів 4.0, Clust-UA, Мінрегіонрозвитку, Торгово-
промислових палат, обласних держадміністрацій та інших зацікав-
лених сторін [301]. 

Спеціалісти сформулювали принципи організації та розвитку 
інноваційних кластерів на відповідність практикам ЄС та пропону-
ють саме кластеризацію ІАМ (Інжиніринг, Автоматизація, Маши-
нобудування) [301]: 

1. Єднання в єдиному ланцюжку створення цінності. Це до-
цільно оскільки будь-який новий завод, виробнича лінія чи машина 
на сьогоднішній день повністю автоматизовані, а починається все з 
проєктування. Таким чином, 3 сектори – Інжиніринг, Автоматизація 
та Машинобудування – є класичним прикладом ланцюжка доданої 
цінності, й логічно, коли ці 3 сектори дуже тісно співпрацюють.  

2. Зростання ролі цифровізації як ключового фактору конку-
рентоздатності. В епоху Індустрії 4.0 та глобальних ринків, дуже 
важко говорити про конкурентоздатну продукцію машинобуду-
вання без «глибокої цифровізації». Мова вже давно не йде про  
«просто автоматизацію». Технології, такі як ІоТ, цифрові близнюки, 
AR/VR, машинне навчання, 3D/адитивне виробництво, повне циф-
рове управління PLM активами підприємства, тощо – вже викорис-
товують тисячі провідних підприємств машинобудування та інжи-
нірингу. І саме це стає обов’язковим фактором росту конкуренто- 
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здатності. Більшість українських машинобудівників все ще далеко 
позаду своїх глобальних конкурентів.  

3. Труднощі експорту «поодинці». Це стосується більшості 
малих підприємств секторів ІАМ, які намагаються вийти на екс-
порт. Аналітика таких спроб показує, що зробити це поодинці дуже 
важко – сталий експорт потребує великих інвестицій в маркетинг та 
інше позиціонування, стандартизацію, зовнішньо-економічну дія-
льність, пошук партнерів, виробництво більш конкурентоздатної 
продукції.  

Таким чином, ДПП є одним із важливих механізмів розвитку 
підприємств та поглиблення їх інтелектуалізації. ДДП та форму-
вання на його основі інноваційних кластерів базується на співпраці 
державних органів влади, бізнесу, науки, освіти для досягнення  
спільної мети. Кластерні структури, як об’єднання різних організа-
цій, дозволяють використовувати переваги двох способів координа-
ції економічної системи – державного управління і ринкового меха-
нізму, що надає можливість більш швидко й ефективно розподіляти 
нові знання, наукові відкриття і винаходи.  

На сьогоднішній день ЄС стимулює цифровізацію європей- 
ської промисловості, приділяючи особливу увагу традиційним сек-
торам. У квітні 2016 р. розпочала роботу перша галузева ініціатива 
ЄС «Цифровізація європейської промисловості» (DEI) в рамках па-
кету «Єдиний цифровий ринок». Мета цієї ініціативи – забезпечити 
підприємства всіх розмірів і секторів в Європі можливістю повною 
мірою використовувати переваги цифрових інновацій. В рамках  
ініціативи ЄС «Цифровізація європейської промисловості» перед-
бачається до 50 млрд євро державних і приватних інвестицій для 
підтримки цифровізації промисловості. На додаток до цієї всеохоп-
люючої ініціативи, держави-члени ЄС приймають концепту- 
альні документи на національному та регіональному рівнях для під-
тримки цифровізації традиційних галузей. Наприклад, Цифровий 
порядок денний Федерального уряду Німеччини доповнюється  
Цифровою стратегією Федерального міністерства економіки та  
енергетики на 2025 рік [449]. 

Із вищенаведеного видно, що налагодження партнерських  
відносин, залучення інвестицій, інституціональне забезпечення  
і нормативна база, адаптація робочої сили є головними пріорите-
тами політики стимулювання інтелектуалізації промисловості у на-
прямі цифровізації в ЄС. При цьому державно-приватному партнер-
ству відводиться особливе значення.  
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Значенню партнерських відносин та спільних зусиль бізнесу 
та держави відведено увагу і у рекомендаціях Всесвітнього еконо-
мічного форуму (ВЕФ) та McKinsey & Company щодо широко- 
масштабного впровадження технологій Індустрії 4.0. Зокрема у кон-
тексті інтелектуалізації рекомендується таке [451, с. 29]: 

1. Для поширення технологій і пов'язаних з ними переваг
слід налагодити партнерську роботу комерційних компаній із дер-
жавними організаціями, спрямовану на підвищення кваліфікації, 
навчання працівників і їх підготовку до змін. Приватні та державні 
організації повинні підготувати працівників до цих змін, модернізу-
вати систему освіти і вкласти ресурси у професійну підготовку і без-
перервне навчання, щоб сформувати мобільну робочу силу, здатну 
скористатися новими можливостями.  

2. Приватні та державні організації повинні привести інфра-
структуру кібербезпеки у відповідність до найвищих стандартів. 
Компаніям слід брати участь в спільних ініціативах по вивченню та 
подальшому розвитку кібербезпеки – не тільки для забезпечення 
свого економічного майбутнього, але і для захисту співробітників, 
клієнтів і місцевого населення. 

3. Співпраця із передовими підприємствами («маяками») з
обміну досвідом та передовими методами роботи. Поширенню тех-
нологій також сприяє тристороння співпраця з державними та на- 
уковими організаціями. Цим організаціям потрібно визначити, які 
із промислових підприємств країни можуть розвинутися в «маяки» 
за 1-2 роки, поставити масштабні цілі, визначити необхідний обсяг 
підтримки і налагодити відстежування результатів. Мережа «мая-
ків» може надати майбутнім «маякам» необхідні знання та інстру-
ментарій розвитку. 

Отже у рекомендаціях ВЕФ та та McKinsey & Company також 
відводиться увага підготовці робочої сили і її адаптації, розвитку 
кібербезпеки, співпраці у рамках ДДП, співробітництву із провід- 
ними підприємствами, що вже здійснили прорив у розвитку та за-
стосовують нові технології у виробництві.  

У Звіті про готовність до виробництва майбутнього, підго- 
товленого Всесвітнім економічним форумом у співпраці із A. Кірні 
[122, с. 27], відносно розвитку і поглиблення інтелектуалізації в 
умовах Індустрії 4.0 є такі рекомендації: 

1) Для модернізації та підключення технологічних платформ,
підготовки працівників, впровадження технологій та перетворення 
виробничих систем необхідні капітальні інвестиції. Тому країни по-
винні бути привабливими за різними напрямками для інвестування. 
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Сильна внутрішня фінансова система разом з прямими іноземними 
інвестиціями дає змогу країні належним чином фінансувати інвес-
тиції, необхідні для трансформації. Розвинена інфраструктура та-
кож необхідна для того, щоб підтримувати стандарти у глобальних 
ланцюгах створення вартості. 

2) Існують різні погляди на промислову стратегію – деякі 
країни вважають, що вона повинна керуватися урядом, в той час як 
інші вважають, що провідною галуззю та компаніями. Уряди мо-
жуть грати важливу роль у переході до технологій четвертої проми-
слової революції. Вони можуть сприяти діалогу між промисло- 
вістю, науковими колами та іншими зацікавленими сторонами  
через ініціативи, такі як Plattform Industrie 4.0. 

3) Для країн надзвичайно важливо визначити свої унікальні 
можливості, сектори економіки, які є пріоритетними, з метою участі 
національних виробництв у глобальних ланцюгах створення вар- 
тості. Якщо країни не можуть швидко розбудовувати можливості та 
зв'язки, то вони можуть швидко розвивати галузі та зв’язки то вони 
можуть швидко втрачати свої позиції.  

4) Для успішної трансформації необхідний внесок усіх заці-
кавлених сторін. Уряди, компанії, профспілки, наукові кола, грома-
дянське суспільство та інші повинні співпрацювати для форму-
вання майбутнього виробництва. Державно-приватне співробіт- 
ництво є особливо важливим для сприяння участі у майбутніх гло-
бальних ланцюгах вартості, оскільки кожна країна стикається з про-
блемами, які неможливо вирішити лише приватним або державним 
сектором.  

5) Масштаб виробництва не є обов'язковою умовою готов- 
ності до виробництва майбутнього. Більш важливими є здатність 
збирати, поєднувати і використовувати людський капітал і техноло-
гії для створення ряду унікальних продуктів.  

У вищенаведених рекомендаціях важливу роль відводиться 
капітальним інвестиціям, роді держави у впровадженні нових тех-
нологій та її сприянні діалогу між бізнесом, наукою та іншими заці-
кавленими сторонами, необхідності визначення пріоритетних галу-
зей, державно-приватному партнерству та формуванню співпраці 
уряду, бізнесу, науки, громадянського суспільства. 

Таким чином, аналіз ініціатив ЄС щодо цифровізації промис-
ловості, рекомендації Всесвітнього економічного форуму і 
McKinsey & Company у напрямі інтелектуалізації в умовах Індустрії 
4.0 та цифровізації показує, що ключовими учасниками модерніза-
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ції промисловості у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалі-
зації  є: держава (уряд, законодавчі органи, органи місцевого і ре- 
гіонального управління); бізнес (підприємці, керівники, топ-ме- 
неджмент), наукові (передусім НАН України) та освітні організації, 
інші зацікавлені організації і учасники (ЗМІ, спеціалісти у сфері 
ІКТ, консалтингові компанії, фінансовий сектор, центри інформа-
ційної підтримки, бізнес-інкубатори тощо). 

Для об’єднання усіх зацікавлених сторін необхідно нала- 
годження співпраці, зокрема використання механізму державно-
приватного партнерства. Важливу роль у процесах поглиблення ін-
телектуалізації промислових підприємств в умовах технологічного 
прогресу відіграє держава, яка повинна сприяти співпраці та стиму-
люванню пріоритетних галузей, слідкувати за вчасною трансформа-
цією інституціональної бази в країні. На сьогоднішній день уряди 
деяких країн вкладають кошти у створення національних платформ, 
щоб підвищити обізнаність про технології, сприяти співробіт- 
ництву між дослідницькими організаціями та бізнесом. 

Не можна оминути значення інвестицій. Так, на думку пред-
ставників українського бізнесу, «чтобы стимулировать развитие 
промышленности, государство должно создать разветвленную мо-
дель институциональной и финансовой поддержки для бизнеса, в 
частности – Фонд развития промышленности, по примеру европей-
ских стран» [384]. Дійсно, Європейські інвестиційні фонди і про-
грами у ЄС, «Фонд розвитку промисловості» у Россії [445] та інші 
пропонують пільгові умови співфінансування проєктів, спрямова-
них на розробку нової високотехнологічної продукції, імпортозамі-
щення, дослідження та інновації, цифрові технології тощо.  

 З огляду на це, забезпечення промислових підприємств деше-
вими кредитами, інвестиційними ресурсами можливо за рахунок 
створення Національної платформи розвитку і модернізації про- 
мисловості, у рамках якої Національний фонд розвитку і модерні-
зації промисловості з метою поглиблення інтелектуалізації, впро-
вадження цифрових технологій у промислове виробництво (на 
кшталт «Національного фонду досліджень України»).  

Слід відзначити, що урядом планується створення Національ-
ного інвестиційного фонду для трансформації державних підпри-
ємств (пакети акцій яких будуть в його управлінні), в ефективні та 
прибуткові компанії, а також Державного фонду фондів, який акти-
візує розвиток індустрії інвестиційних фондів та сприятиме залу-
ченню фінансування міжнародних партнерів. Він стимулюватиме 
розвиток перспективних та інноваційних підприємств. Механізм 
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роботи фонду фондів полягає у фінансуванні інвестиційних фондів, 
які вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних 
іноземних інвесторів, таких як ЄБРР, IFC, DFC та інших. Ці фонди 
інвестуватимуть наданий фондом фондів капітал згідно з власними 
стратегіями, а отриманий від роботи фондів прибуток повертати-
меться до бюджету з певним відсотком прибутковості. Первинний 
капітал надаватимуть державний бюджет (від 10 до 20%), а також 
міжнародні фінансові організації (80-90%). Що стосується ство-
рення Національного інвестиційного фонду (НІФ), то в його управ-
ління пропонується на першому етапі передати до 20% акцій 10- 
15 великих державних підприємств. 100% фонду буде належати 
державі [382]. Наразі концепція Фонду фондів та створення Націо-
нального інвестиційного фонду потребує доопрацювання та обґрун-
тування, для чого доцільно залучити спеціалістів НАН України.  

Попередніми дослідженнями обґрунтовано, що для поєд-
нання інтересів ключових учасників процесу інтелектуалізації в 
умовах Індустрії 4.0 в Україні доцільно створити на державному  
рівні Національну платформу розвитку і модернізації промислово-
сті, у рамках якої – Центр розвитку промислових підприємств в 
умовах Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації. Даний Центр 
повинен забезпечити рівноправну участь та підтримку усіх ключо-
вих сторін у найважливіших заходах країни, присвячених питанням 
інтелектуалізації підприємств (у тому числі, цифровізації еконо-
міки, розвитку технологій Індустрії 4.0), залучення їх до форму-
вання стратегій, програм розвитку, модернізації та реформування 
освіти та професійної підготовки тощо. На рівні областей доцільно 
створити відповідні регіональні Центри. НАН України розробити 
науково-методичне забезпечення центрів розвитку та здійснювати 
подальшу їх координацію. 

Таким чином, для об’єднання учасників процесу інтелекту- 
алізації доцільним є механізм державно-приватного партнерства 
(ДПП). Для реалізації партнерства можна запропонувати створення 
Національної платформи розвитку і модернізації промисловості у 
рамках якої: Центр розвитку промислових підприємств в умовах  
Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації та Національний фонд 
розвитку і модернізації промисловості. 

 
  



134 

4.4. Глобальні тренди розвитку машинобудування  
(досвід Німеччини) 

Німеччина є розвиненою країною із стійкими інститутами  
і її приклад у відношенні розвитку машинобудування може бути ці-
кавим для України. 

Машинобудування є однією з найважливіших галузей Німеч-
чини: у ньому створюється понад 3% валової доданої вартості.  
Кожна десята продукція машинобудування у всьому світі виробля-
ється в Німеччині – і завдяки високій частці експорту, ця продукція 
становить 16% світового експорту продукції машинобудування. 
Близько 1 млн співробітників генерують оборот у розмірі близько 
200 млрд євро на рік. За рівнем доходу це робить Німеччину тре-
тьою у світі серед виробників після Китаю та США. Німецьке ма-
шинобудування є досить інноваційним: в обробній промисловості 
(11% витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські ро-
боти (НДДКР) надходять з цього сектору) [142, с. 10]. 

Союз машинобудівників Німеччини (VDMA1) і компанія 
McKinsey (McKinsey & Company) провели дослідження у галузі ма-
шинобудування (звіт даного дослідження: «Майбутнє німецького 
машинобудування успішно працює в динамічному середовищі» 
[142]). В процесі цього дослідження було опитано більше 330 ком-
паній у письмовій формі та проведено інтерв'ю із понад 50 керівни-
ками німецьких машинобудівних компаній, в результаті чого  
виявлено десять моделей успіху німецького машинобудування, 
табл. 4.1. 

1 Союз машинобудівників Німеччини (Verband Deutscher Maschinen und 
Anlagenbau – VDMA) є одним з найбільших промислових об'єднань Європи, 
засноване в 1892 р. VDMA включає близько 3200 учасників. Штаб-квартира 
організації знаходиться у Франкфурті-на-Майні. Об'єднання представляє інте-
реси підприємств середнього бізнесу, орієнтованих на випуск інвестиційних 
товарів, в політичних і громадських установах, а також інтереси в сфері еко-
номіки, науки, в державних органах та ЗМІ. VDMA представляє собою плат-
форму, в рамках якої його учасники мають можливість, використовуючи чис-
ленні зв'язки, обмінюватися інформацією про технічні проблеми, міждисци-
плінарних питаннях тощо. 
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Таблиця 4.1 – Десять моделей успіху німецького машино- 
будування  

Модель успіху Короткий опис стану 
1 2 

1. Розмір компанії як 
можливість  
(Company size as an 
opportunity) 

Великі компанії демонструють більшу прибутковість. 
Компанії з доходом понад 300 млн євро в середньому на 
2-3% успішні, ніж невеликі з доходом до 50 млн євро. У 
той же час, існує широке коло «малих чемпіонів» (неве-
ликих, але дуже прибуткових компаній), які доводять, 
що розмір є не єдиним ключем до успіху 
 

2. Інтернаціоналізація 
як ключова рушійна 
сила зростання 
(Internationalization as 
key growth driver) 
 

Компанії мають два шляхи зростання: по-перше, за раху-
нок зростання ринку та збільшення ринкової частки над 
часткою конкурентів (органічно), по-друге, за рахунок 
придбання підприємств, злиття та поглинання (неорга-
нічно). 
9% малих підприємств (менше 100 млн євро) і 15% сере-
дніх і великих підприємств (понад 100 млн євро) плану-
ють придбання нових підприємств шляхом злиття і по-
глинання; 17% і 23% хочуть використовувати цю страте-
гію для диверсифікації. Опитування показує, що багато 
інженерних компаній бояться можливих ризиків прид-
бання, таких, як культурні відмінності. 
Дослідження також показує, що інтернаціоналізація іс-
нуючих галузей бізнесу має більший вплив на зростання, 
ніж диверсифікація портфеля. Малі підприємства, які 
мають менше 10 млн євро, реалізують 50% своєї про-
дукції за кордон, а підприємства з доходом від 10 до 
50 млн євро реалізують за кордон 57%. Підприємства з 
доходом понад 100 млн євро, відповідно реалізують за 
кордон – 72% своєї продукції, підприємства із доходом 
понад 300 млн євро – більш 80%. Їх зростання, головним 
чином, ґрунтується на інтернаціоналізації. На відміну від 
цього, частка доходу, отриманого від диверсифікації, 
тобто поза основним бізнесом, становить лише 14-19% 
для підприємств всіх розмірів 
 

3. Ефективність опера-
ційної діяльності як  
основна передумова  
успіху 
(Operational excellence 
as basic prerequisite for 
success) 

Компанії з найвищими значеннями в операційних KPI 
(Key Performance Indicators – ключові показники резуль-
тату дяльності) в середньому досягають норму EBIT 
(Earnings Before Interest and Taxes – операційний прибу-
ток) в розмірі 7% на рік і зростання продажів на 10% на 
рік. Компанії, які потребують операційного вдоскона-
лення, досягають норму прибутку приблизно у 5%, а та-
кож зростання продажів у 5% на рік 
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Продовження табл. 4.1 
1 2

4. Послідовність
у бізнес-моделі  
(Consistency in the 
business model 
indispensable) 

Компанії, які зосереджуються на своєму основному біз-
несі, працюють більш ефективно з точки зору прибутко-
вості та зростання. Коли основний бізнес складає менше 
40% валового доходу, компанії досягають прибутковості 
близько 5% і зростання продажів на 7,5%, враховуючи, 
що компанії, які зосереджуються більше на своєму ос-
новному бізнесі, досягають норми EBIT (операційний 
прибуток) від 6 до 7% та зростають більш ніж на 10% на 
рік 

5. Інновації як критерій
конкурентоспроможно-
сті 
(Innovation as a criterion 
for competitiveness) 

Інновації є важливою умовою успіху в німецькому ма-
шинобудуванні, яка впливає на позиціонування підпри-
ємств на ринку 

6. Преміум-сегмент ви-
гідніше лише у поєд-
нанні з міжнародними 
операціями 
(Premium is more 
profitable only in 
combination with 
international operations) 

Майже всі опитані компанії (99%) вважають себе дію-
чими в середньому ціновому сегменті. Лише близько 1% 
працюють в сегменті низьких цін. 64% вважають себе 
постачальниками преміум сегменту, 22% працюють в се-
редньому ціновому сегменті, а 13% – як в преміум, так 
і в середніх цінових сегментах. Великі підприємства з до-
ходом понад 300 мільйонів євро особливо добре пред-
ставлені у преміум сегменті: 71% орієнтовані лише на 
преміальний сегмент, тоді як 20% орієнтовані на поєд-
нання преміум-сегменту і середніх цінових сегментів 

7. Однокомпонентний
бізнес вигідніше, але 
постачальники готових 
рішень зростають 
швидше 
(Single 
machine/component 
business more profitable, 
but solution providers 
grow faster) 

Постачальники окремих механізмів та комплектуючих в 
середньому на 1% вигідніші, ніж постачальники компле-
ксних рішень (7% проти майже 6%), але зростають при-
близно на 3% повільніше (8% проти 11%). Постачаль-
ники механізмів і комплектуючих, які мають високий 
ступінь стандартизації, на 2% вигідніші, ніж постачаль-
ники готової продукції, виготовленої на замовлення 
(більш ніж 7% проти 5%) 

8. Продаж / послуга з
потенціалом зростання 
(Aftersales / service with 
growth potential). 

Маючи частку доходу у 15%, бізнес, який продає готові 
продукти та пропонує післяпродажне обслуговування ві-
діграє лише незначну роль у німецькому машинобуду-
ванні порівняно з іншими галузями промисловості. Не-
має великих розбіжностей між постачальниками меха-
нізмів та комплектуючих (в середньому 12%) та поста-
чальниками рішень (16%). Також розмір компанії не 
впливає на частку. Частка післяпродажного обслугову-
вання значно більша у великих підприємств (понад 
1 млрд євро доходу), в середньому 25%
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Закінчення табл. 4.1 
1 2

9. Галузева приналеж-
ність задає темп 
(Industry affiliation sets 
the pace) 

Галузі, що мають високий приріст доходів, як правило, 
вигідніші: при темпах зростання від 11 до 14%, рента-
бельність найвища (від 7 до 8%), при зростанні продажів 
від 5 до 9%, рентабельність найнижча (від 5 до 6%). Од-
нак прибутковість не завжди залежить від зростання спо-
живачів та інноваційних можливостей компанії 

10. Структура управ-
ління визначає страте-
гію  
(Management structure 
determines strategy) 

Кожна з двох машинобудівних компаній є сімейною. По-
рівняно з компаніями, якими керує наймане керівництво, 
сімейний бізнес демонструє зростання приблизно на 1% 
більше. Однак їх маржа приблизно на 1% нижча. Цікаво, 
що між керівництвом та структурою власності немає 
тісного зв’язку. Приблизно дві третини опитаних компа-
ній складають компанії з обмеженою відповідальністю –
це однаково стосується підприємств, які керуються 
зовні, або тих, якими керує засновник або правонаступ-
ник; лише близько 20% – це акціонерні корпорації, а при-
близно 13% – товариства. Акціонерні корпорації приб-
лизно на 1% вигідніші, ніж товариства та компанії з об-
меженою відповідальністю, але ростуть приблизно на 
2% повільніше 

Складено на основі [142, с. 18-36]. 

Отже, німецькі компанії досягають успіху дуже різними спо-
собами: для деяких успіх походить від розширення і масштабу-
вання, інновацій та інтернаціоналізації, орієнтації на основний біз-
нес та досвід роботи. Інші компанії стають успішними завдяки пев-
ної структури управління, специфічних переваг бізнесу, післяпро-
дажного обслуговування, роботі у преміум-сегменті. Слід відмі-
тити, що крупні підприємства машинобудування зростають більш 
швидкими темпами та добре представлені у преміальному сегменті, 
що свідчить про якість виробленої продукції та її інноваційність. 

Ризики та можливості, які виникають в результаті сучасних 
промислових тенденцій та є значимими для керівників машинобу-
дівних підприємств зведено у табл. 4.2 і рис. 4.2.   

Із табл. 4.2, рис. 4.2. видно, що для переважної кількості німе-
цьких машинобудівників зовнішні зміни мають більш важливе зна-
чення, ніж внутрішні проблеми.  

Науково-технологічний прогрес та провідні економічні тен-
денції впливають на 10 моделей успіху (наведені у табл. 4.2). Стра-
тегії, які використовують німецькі машинобудівні підприємства у 
цих умовах надано на рис. 4.3. 
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Рисунок 4.2 –  Ризики та можливості розвитку німецького  
машинобудування, актуальність для керівників  
(у порядку убування, %) 

Побудовано за джерелом [142, с. 40-46]. 
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1. Зростаючий попит на індивідуальні системні 
та інтеграційні рішення 

2. Зрушення попиту до країн за межами 
Європи 

3. Підвищення актуальності післяпродажного
обслуговування 

4. Посилення конкуренції за рахунок нових 
учасників ринку 

5. Підвищення значення
конкурентоспроможності Німеччини як 

виробника 

6. Зривні інноваційні технології, що
революціонізують продукцію чи виробничі 

процеси 

7. Модульна розробка продукту 

8. Підвищення екологічних вимог до
виробничих процесів 

9. Нестача інженерів та кваліфікованої робочої 
сили в Німеччині 

10. Глобальні економічні цикли 

11. Зростання витрат на енергоносії в
Німеччині порівняно з іншими країнами

12. Зростання витрат на сировину та їх 
нестабільність 

13. Підвищення значення торговельної та
правової / регуляторної політики 
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Рисунок 4.3 –  Стратегії розвитку підприємств німецького 
  машинобудування 

Побудовано за джерелом [142, с. 50]. 

1. Цільова та деталізована стратегія інтернаціоналізації
та зростання (Targeted and granular internationalization and 
growth strategy) [142, с. 51]. У процесі поступової інтернаціоналіза-
ції перед компаніями стоять такі три завдання: визначення пріори-
тетних ринків розширення, використання оптимальної стратегії 
проникнення на ринок та адаптація глобального ланцюга вартості 
до місцевих потреб. 

Поступова інтернаціоналізація. Щоб стати успішним міжна-
родним підприємством, рекомендується поступовий розвиток, що 
залежить від розміру компанії та значущості ринку. На міжнародні 
ринки виходять у п'ять етапів: 1) етап чистого експорту; 2) під- 
тримка торгових представників чи торгових посередників; 3) для 
зміцнення відповідних ринків на третьому етапі створюються офіси 
з продажів та обслуговування; 4) завдяки місцевим складальний це-
хам, на четвертому етапі покращується близькість до замовника та 
ситуація щодо тарифних і нетарифних торгових бар'єрів; 5) згодом 
виробництво налагоджується на місцевому рівні, а розвиток відбу-
вається на завершальному етапі.  

Стратегії розвитку 
підприємств  
німецького  

машинобудування 

5. Стратегія досконалості,
зокрема внутрішніх операцій 

6. Суворе управління проєк-
тами з диференційованим  
рівнем ризику, особливо  

у сфері рішень 

1. Цільова та деталізо-
вана стратегія інтер-

націоналізації  
та зростання 

2. Стратегія розширення сегменту
післяпродажного обслуговування / 
обслуговування за допомогою ін-
тегрованих, інноваційних рішень 

3. Стратегія стандарти-
зації та модуляризації, 

яка сприяє фор-
муванню пропозицій 

для клієнтів 

4. Стратегія
постійної оп-

тимізації вартості 
товару / портфеля 
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Найбільш успішні міжнародні компанії мають такі характери-
стики [142, с. 52]: 

 широкий асортимент товарів, що дозволяє їм краще задо-
вольнити міжнародний попит та орієнтуватися на більш широку 
базу клієнтів. Однак це також означає більш конкурентне середо-
вище. 

 мають менше клієнтів, що покращує їхню переговорну по-
зицію. Це включає більш сприятливі умови контракту та менші до-
говірні витрати, наприклад, регулювання несвоєчасних поставок.  

2. Стратегія розширення сегменту післяпродажного обслу-
говування / обслуговування за допомогою інтегрованих, інновацій-
них рішень (Expansion of aftersales/service segment through integrated, 
innovative solutions) 

Стратегія розширення сегменту післяпродажного обслугову-
вання, у тому числі за допомогою інтегрованих, інноваційних рі-
шень, може включати [142, с. 56]: 

- забезпечення широкого, модульного післяпродажного об-
слуговування та надання послуг із чіткою доданою вартістю для за-
мовника; 

- застосування моделі диференційованого ціноутворення, орі-
єнтовану на різні сегменти клієнтів; 

- використання збалансованого набору заходів із низьким рі-
внем інвестицій для збільшення щільності мережі послуг (напри-
клад, співпраця з незалежними третіми сторонами); 

- підтримка обслуговування на належному рівні. 
3. Стратегія стандартизації та модуляризації, яка сприяє

формуванню пропозицій для клієнтів (Standardization and 
modularization, while providing customer-specific offers and new 
business models). 

Метою стандартизації та модуляризації є менш складний 
портфель, з меншими рівнем витрат, що не впливає на продукцію. 
Збільшується кількість однакових компонентів та деталей, застосо-
вується модуляризація по всьому ланцюгу вартості та розробля-
ються стандартні пакети з варіантами за індивідуальною ціною. 

Успішні компанії з високим рівнем стандартизації мають такі 
характеристики [142, с. 59]: 

великий розмір; 
більш високий приріст доходів; 
вищі квоти на НДДКР, що надають додаткову конкурентну 

перевагу завдяки цілеспрямованим інноваційним дослідженням  
і розробкам. 



145 

Стратегія стандартизації та модуляризації може включати 
[142, с. 60]: 

- стандартизацію модулів та компонентів до відповідного рі-
вня деталізації; 

- запровадження модуляризації як частини загальної концеп-
ції для всього ланцюга вартості (від процесу розробки до встанов-
лення); 

- пропонування клієнтам базових варіантів та варіантів із  
різним дизайном; 

- створення необхідної організації процесів, наприклад, 
центральне управління продуктом як інтерфейс між продажем та 
розробкою. 

4. Стратегія постійної оптимізації вартості товару /
портфеля (Continuous optimization of the product/portfolio value). 

Німецьке машинобудування покладається на свою іннова-
ційну силу. Постійна оптимізація вартості продукту стає ще більш 
прозорою, дотримуючись стратегії модуляції – навіть при малих  
обсягах. Хоча інновації сьогодні розглядаються як фактор успіху, 
вони не завжди пов'язані з готовністю платити з боку замовника. 

Стратегія постійної оптимізації вартості товару / портфеля 
може включати [142, с. 63]: 

- розробку продукту, орієнтованого на потреби клієнта (на-
приклад, за допомогою зворотного зв'язку з клієнтами); 

- використання підходу зниження технологічних витрат (на-
приклад, bench-marking); 

- використання підходу, що відповідає дизайну та вартості, 
що дозволяє здійснювати постійну оптимізацію витрат навіть для 
існуючих пропозицій. 

5. Стратегія досконалості, зокрема внутрішніх операцій
(Excellence, in particular in domestic operations). 

Дослідження показує, що добре структуровані компанії більш 
прибуткові та швидше зростають. Для того, щоб подолати конку- 
ренцію нових ринків, необхідно підвищувати оптимізацію витрат, 
якість продукції та терміни поставки товарів. Це стосується, зо- 
крема, малих та середніх підприємств з обмеженими можливостями 
для міжнародного виробництва. 

Найуспішніші компанії з часткою виробництва понад 75% у 
Німеччині та компанії з відмінними внутрішніми операціями» ма-
ють такі характеристики: 
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- менше «ключових рахунків» (частка замовлень складається 
з трьох найважливіших клієнтів), що мінімізує ризики їхніх замов-
лень; 

- оптимізують прибуток від стандартизації та позиціонування 
як преміального постачальника; 

- активні на швидко зростаючих ринках та залучають більшу 
кількість інвесторів через свою привабливість. 

Стратегія досконалості, зокрема у внутрішніх операціях може 
включати [142, с. 65]: 

- застосування невеликих трансформацій по всьому ланцюгу 
вартості для підвищення продуктивності; 

- стратегічний підхід до впровадження технологій «Індустрії 
4.0»; 

- систематичне зменшення витрат у ланцюзі доставки, засто-
совуючи структурні, технічні та комерційні важелі; 

- фактори успіху: удосконалення культури компанії, концен-
трація уваги на процесі, створення відповідних навичок у співро- 
бітників. 

Керівники машинобудівних підприємств вважають розташу-
вання виробництва у Німеччині як перевагу, але вказують деякі не-
доліки. Так, рівень заробітної плати в Німеччині та енерговитрати 
не можуть конкурувати з такими країнами, як Китай та Індія. Ви-
трати на логістику також відіграють все більшу роль із зміною по-
питу на нові ринки. Для того, щоб компенсувати ці негативні на- 
слідки, компанії повинні підвищувати свою продуктивність про- 
порційно збільшенню витрат. Тому у машинобудуванні Німеччини 
використовують три підходи: 

1) Використання вузьких принципів. На продуктивність 
впливають умови виробництва. Наприклад, у Німеччині використо-
вуються принципи, що акцентують увагу на витратах, якості та 
строках експлуатації. Цілісний підхід включає у рівній мірі опера-
ційну систему, управління, а також ставлення, поведінку та здібно-
сті працівників.  

2) Стратегія у напрямі Індустрії 4.0. Цифровізація ланцюга 
вартості означатиме руйнівну зміну для галузі машинобудування. 
Компанії повинні вчасно реагувати на тенденції Індустрії 4.0, з'єд-
нуючись із дослідницькими мережами, переглядаючи партнерські 
стосунки та набираючи працівників з потрібними навичками. 

3) Систематичне зниження логістичних витрат. Для багатьох 
виробників витрати на логістику високі, оскільки вони не розробля-
ють упаковку, що підходить для логістики, не узгоджують умови 
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транспортування, а деякі транспортні мережі є неефективними. Ці 
проблеми можна вирішити, застосувавши технічні важелі (напри-
клад, упаковка, яка підходить для логістики), структурні важелі (оп-
тимізовані транспортні мережі) та комерційні важелі (забезпечення 
більшої прозорості витрат). 

6. Суворе управління проєктами з диференційованим рівнем
ризику, особливо у сфері рішень (Stringent, risk-differentiated project 
management, particularly in the solutions business) 

Хоча попит на індивідуальні рішення (індивідуальні запроси 
клієнтів) зростає, такий бізнес є менш вигідним, ніж стандартний. 
Частково це пов'язано з недоліками в управлінні проєктами. 

Стратегія управління ризиками, особливо у виробництві з ін-
дивідуальними рішеннями може включати [142, с. 69]: 

- визначення пріоритетних проєктів. Чим складніший і реле-
вантніший проєкт, тим більша його пріоритетність. Тому керувати 
ним має досвідчений керівник. Все більше компаній працюють із 
керівниками проєктів, які не займаються продажами або розроб-
кою, а лише координують виконання проєкту; 

- стандартизація процесів (координація між розробкою, реа-
лізацією, точними термінами проєктування процесів та закупівлею 
матеріалів мають вирішальне значення); 

- залучення топ-менеджменту. Вищий рівень управління по-
винен постійно інформуватися про хід важливих проєктів шляхом, 
наприклад, регулярних контрольних груп або стандартизованої  
звітності; 

- чітка структура проєкту, для якої є два варіанти: у першому 
варіанті менеджер проєкту лише контролює процес, тоді як окремі 
відділи контролюють відповідні цілі самостійно. В альтернатив-
ному варіанті керівник проєкту відповідає за всі цілі проєкту та зо-
бов’язує окремі відділи до їх досягнення. 

На сьогоднішній день німецьке машинобудування спрямо-
ване на три основні конкурентні стратегії: створення кращих ма-
шин, ніж конкуренти; зниження собівартості вироблених машин; 
захоплення продуктової ніші. Німецьке машинобудування продов-
жує бути досить успішним як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках, зокрема у преміальному сегменті. В Німеччині  
сильні інноваційні компанії, ефективні інноваційні мережі, закриті 
ланцюги вартості та чудово підготовлені співробітники.  

Досвід Німеччини, як країни із розвиненим машинобудуван-
ням та сильними промисловими традиціями, досвідом виробництва 
високоякісної інноваційної продукції, яку цінують у всьому світі, 



 

148 

дозволяє зробити такі висновки для України. Розвиток машинобу-
дівних підприємств можна досягти завдяки: більшому розміру ком-
панії; розширенню виробничих потужностей; ефективності роботи 
підприємства; послідовності бізнес-процесів та концентрації зусиль 
на основній діяльності; інноваціям; роботі у преміум-сегменті; на-
данні додаткових послуг і післяпродажного обслуговування; проду-
маної структури управління. 

Втім конкуренція у машинобудуванні в світі посилюється, що 
впливає на конкурентоспроможність німецьких виробників. Міжна-
родні конкуренти продовжують підвищувати якість своєї продукції, 
яку виробляють з меншими витратами.  

Стратегії, які використовують машинобудівні підприємства 
Німеччини можуть бути цікавими для українських підприємств на 
шляху поглиблення інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0 та їх 
слід мати на увазі. Для збереження конкурентних переваг успішні 
компанії повинні продовжувати зосереджуватися на інноваціях та 
впровадженні технологій Індустрії 4.0. Пропонування сервісу, вища 
якість продукції, ексклюзивний дизайн також можуть сприяти за-
безпеченню преміального позиціонування підприємств машино- 
будування. Нарешті, зниження витрат у порівнянні з конкурентами 
має вирішальне значення для подальшого забезпечення конкурен-
тоспроможності німецького машинобудування. Для забезпечення 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках німецькі машинобу-
дівні підприємства планують використовувати маркетинг і інвесту-
ватимуть у нього.  

В Україні галузь машинобудування переживає кризу. Вона 
присутня у внутрішніх процесах, які слід відбудовувати. При цьому 
зовнішні проблеми слід також мати на увазі та йти у ногу із часом. 
Це вимагає нових досліджень, оскільки ринок потребує якісної про-
дукції, конкурентоспроможну на ринку за якістю і за ціною. Тому 
зниження собівартості продукції на основі використання нових  
технологій є пріоритетним напрямом для машинобудування. 
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4.5. Світовий та вітчизняний досвід нормативно- 
правового забезпечення інтелектуалізації  
підприємств 

Активізація промислового потенціалу і трансформація під- 
приємств пов’язана із інноваційною активністю у напрямі нових  
технологій, зокрема Індустрії 4.0. Така активність потребує стиму-
лювання з боку держави, зокрема взаємодії із наукою. Тобто фор-
мування партнерських відносин між державою, бізнесом промисло-
вого сектору та наукою є важливою умовою розвитку інтелектуалі-
зації. 

Важливість ефективних відносин між промисловістю і акаде-
мічною спільнотою та участі держави у цих взаємовідносинах за-
уважував Дж. В. Ферклоф1: «частково уряд несе відповідальність за 
те, щоб це являло собою дієве коло співпраці, а не діалог глухих. 
Однак, держава не може нав'язати зміну відносин; самі учасники 
повинні бути взаємно підсилюючими. Лідерство має виходити від 
промисловості, не просто з грошима, але із заявою про майбутні по-
треби, виражених у поняттях, які захоплюють уяву академічних 
кіл» [81]. 

У 2011 р. на ганноверській виставці в Німеччині вперше ви-
словилися про необхідність вироблення стратегії розвитку німець-
кої промисловості відповідно до тенденцій четвертої промислової 
революції. Передовими країнами Європи у сфері Індустрії 4.0 є Ні-
меччина, Нідерланди, Франція, Великобританія, Італія, Бельгія та 
ін. Ці країни запустили програми, метою яких є інтернетизована 
промисловість. Національні стратегії приймаються в країнах як  
відповідь на головний виклик – недостатні темпи цифровізації про-
мислових секторів і розвитку інновацій. Відповідно до цього уряди 
країн розробляють концептуальні засади і стратегії, в яких викла-
дені головні напрямки розвитку, цілі, інструменти і механізми, а  

1 Дж. В. Ферклоф – керував розробкою системи IBM System / 360 Model 
40 у лабораторії IBM у Герслі, Англія; займався низкою національних заходів, 
був головним науковим радником уряду прем'єр-міністра Тетчер до 1990 р. На 
цій посаді він зіграв ключову роль у зміні національної наукової політики; був 
головою Британської інженерної ради, головою Центру експлуатації науки  
і техніки та головою Інноваційної ініціативи принца Уельського, головою 
Rothschild Ventures Limited та директором банку NM Rothschild та ін. [URL: 
https://history.computer.org/pioneers/fairclough.html]. 
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також бюджети, що забезпечують досягнення поставлених цілей  
і завдань. 

Дж. В. Ферклоф справедливо вважав, що «одним з найбільш 
ефективних способів стимулювання урядами технологічних іннова-
цій є створення сприятливого інституціонального клімату. Регулю-
вання покликане захищати людину, забезпечувати ефективну кон-
куренцію і контролювати соціальні наслідки виробничих проце-
сів. … В ідеальному світі уряди не будуть намагатися вибрати ні  
технологічних, ні промислових переможців. Вони будуть спонсору-
вати високоякісну академічну науку і надавати фінансові стимули 
для інвестицій промисловості. Як уже зазначалося, необхідно зао-
хочувати і зміцнювати взаємовідносини між промисловістю і ака-
демічною спільнотою, включаючи державні інвестиції» [81]. Із чим  
можна погодитись. 

На сьогодні виникають гострі питання відносно розвитку в 
умовах технологічного прогресу. Стимулювання поглиблення інте-
лектуалізації промислових підприємств потребує створення перед-
умов: сприятливого інституціонального клімату, співробітництва 
промислових підприємств, держави, науки, освіти та інших заці- 
кавлених організацій. Одним із інструментів розв’язання цієї про-
блеми є проєкти державної політики, спрямовані на поглиблення  
інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 ( табл. 4.3-4.5). 

 
Таблиця 4.3 – Проєкти державної політики країн Європи 

щодо поглиблення інтелектуалізації у напрямі 
Індустрії 4.0 та формування партнерських від-
носин уряду, науки та бізнесу промислового 
сектору 

Країна 
Назва проєкту / 

стратегії, ініціатор, 
рік запуску 

Опис проєкту 

1 2 3
Німеччина «Industrie 4.0» (На-

ціональна академія на-
уки та техніки, 2013) 
 
 

Термін «Industrie 4.0» вперше з'явився у Ні-
меччині на Ганноверській виставці у квітні 
2011 р. (Drath & Horch, 2014). З того часу 
воно почало привертати все більше уваги 
після того, як у березні 2012 р. офіційно стало 
одним із десяти проєктів у рамках плану дій 
«Високотехнологічна стратегія 2020». Цей 
план дій спрямований на розробку передових 
технологій для забезпечення майбутнього ні-
мецької обробної промисловості. Підсумко- 
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вий звіт Робочої групи «Industrie 4.0» (Націо-
нальна академія науки та техніки, 2013) 
опублікований у квітні 2013 р., у якому пред-
ставлено бачення, інтеграційні особливості, 
пріоритетні напрямки дій та приклади засто-
сування четвертої промислової революції 

Франція «Нова промислова 
Франція» / «La 
Nouvelle France 
Industrielle»  
 (Національна рада 
промисловості, 2013); 
Alliance pour l'Industrie 
du Futur (2015) 

Президент Франції розпочав перший етап 
стратегічного огляду «La Nouvelle France 
Industrielle», визначивши 34 секторальні іні-
ціативи – пріоритети промислової політики 
Франції (Національна рада промисловості, 
2013). В середині 2015 р. проведено другий 
етап цієї програми: доповнення його до Аль-
янсу за промисловість майбутнього (Alliance
pour l'Industrie du Futur), який зосереджується 
на модернізації виробничих інструментів 
Франції, підтримує компанії, зокрема МСП, в 
модернізації своїх промислових інструментів 
та трансформації своїх бізнес-моделей за до-
помогою нових цифрових та нецифрових 
технологій 

Великоб-
ританія 

«Виробництво майбут-
нього» / «Future of 
Manufacturing» (Дер-
жавне управління  
з питань науки, 2013) 

З грудня 2011 р. запропоновано дворічний 
проєкт, який забезпечить довгострокову та 
стратегічну картину щодо виробничого сек-
тору до 2050 р. – «Виробництво майбут-
нього». Як результат цього, у жовтні 2013 р.
був опублікований підсумковий звіт проєкту 
у Програмі Державного управління з питань 
науки (Foresight, 2013). У квітні 2016 р. Де-
партаментом з питань бізнесу, енергетики та 
промислової стратегії було створено Націо-
нальний інноваційний план (НІП) для під-
тримки та стимулювання інновацій. У якості 
ключової частини цього НІП новий план реа-
лізації агентства «Інновації Великобританії» 
виділив майже чверть своїх щорічних витрат 
на проєкти, пов'язані з виробництвом 
(Innovate UK, 2016) 

Швеція «Розумна індустрія» / 
«Smart Industry» (Міні-
стерство підприємниц-
тва та інновацій, 2016)

У квітні 2013 р. у Швеції Машинобудуван-
ням (Асоціацією шведських інженерних ви-
робництв) запропонована стратегічна про-
грама досліджень та інновацій у виробництві 
під назвою «Зроблено у Швеції 2030», яка ви-
значила шість основних напрямків для поси-
лення виробництва та п’ять інструментів для 
забезпечення довгострокової, ефективної 
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  реалізації досліджень та інновацій (Машино-
будування, 2013). У червні 2016 р. шведське 
Міністерство підприємництва та інновацій 
оголосило стратегію «Розумна індустрія», 
яка спрямована на нову індустріалізацію та 
посилення конкурентоспроможності компа-
ній. Промисловість 4.0 вказана як один із чо-
тирьох напрямків розвитку 

Іспанія «Індустрія 4.0» / 
«Industria Conectada 
4.0» (Міністерство 
промисловості, енерге-
тики та туризму, 2014)

Міністерство промисловості, енергетики та 
туризму Іспанії (MINETUR) в липні 2015 р. 
запустило програму «Industria Conectada 4.0» 
з метою сприяння цифрової трансформації іс-
панської промисловості шляхом спільних та 
узгоджених дій громадськості та приватного 
сектору. Ця ініціатива (1) доповнює «Поря-
док денний зміцнення промислового сектору 
в Іспанії», затверджений Радою Міністрів у 
липні 2014 р., та (2) узгоджується із «Цифро-
вою програмою для Іспанії», яка визначає до-
рожню карту для виконання Іспанією «Циф-
рової програми для Європи» з 2015 по 
2020 р., а також для розвитку економіки та 
цифрового суспільства в Іспанії 

Нідерланди «Розумна індустрія» / 
«Smart Industry»  
(Уряд, 2014) 
 

У Голландії в квітні 2014 р. на Ганноверській 
виставці був представлений звіт про зна-
чення «Розумної індустрії», в голландському 
контексті (FME Association, 2014). Після 
цього, у листопаді 2014 р., відповідний Поря-
док дій був розроблений командою «Розумна 
індустрія» голландського уряду відповідно 
до трьох основних напрямків дій: (1) капіта-
лізація наявних знань, (2) прискорення ро-
боти в польових лабораторіях та (3) зміц-
нення фундаментів 

Італія  «План національної 
промисловості 4.0» / 
«Piano Nazionale 
Industria 4.0» (Мініс-
терство економічного 
розвитку, 2016) 
 
 

З вересня 2012 р. італійський технологічний 
кластер «Fabbrica Intelligente» був створений 
Міністерством освіти, університетів та до-
сліджень (МІУР) Італії для сприяння та під-
тримки: (1) досліджень та інновацій на виро-
бничих підприємствах, (2) розвитку націо-
нальної промисловості (Інтелектуальний 
промисловий кластер, 2015). У вересні 
2016 р., Міністерство економічного розвитку 
Італії офіційно оголосило «Piano Nazionale 
Industria 4.0», в якому визначаються стратегі-
чні та термінові заходи, які Італія повинна 
впровадити з 2017 по 2020 р. 
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ЄС «Фабрики майбут-
нього» / «Factories of 
the future»  (Європей-
ська асоціація дослі-
джень фабрик майбут-
нього, 2013) 

У грудні 2013 р. в Європейському Союзі було 
розголошено нове договірне державно-при-
ватне партнерство для «Фабрики майбут-
нього» («Factories of the future» – FоF) у рам-
ках Рамкової програми досліджень та іннова-
цій Європейського Союзу під назвою «Гори-
зонт 2020». У ній планувалось забезпечити 
майже 1,15 млрд євро доступного фінансу-
вання спеціально для ініціатив FоF з 2014 по 
2020 р. (Європейська науково-дослідна асо-
ціація «Заводи майбутнього», 2013). Спираю-
чись на бачення FоF, з квітня 2016 р. Євро-
пейська асоціація досліджень заводів май-
бутнього (EFFRA) була ініційована підготов-
кою робочої програми на 2018-2020 рр. під 
назвою «Заводи 4.0». 
Окрім зазначених у таблиці ініціатив і плат-
форм у країнах ЄС можна виділити такі: Ав-
стрія: Industrie 4.0 Oesterreich; Бельгія: Made
different – Factories of the future; Чехія:
Průmysl 4.0; Данія: Manufacturing Academy of
Denmark (MADE); Угорщина: IPAR4.0 
National Technology Initiative; Литва: Pramon�
4.0; Люксембург: Digital For Industry
Luxembourg; Польща: Initiative and Platform
Industry 4.0; Португалія: Indústria 4.0 

Складено на основі [93; 32]. 

Таблиця 4.4 – Проєкти державної політики Північної Аме-
рики щодо поглиблення інтелектуалізації  
у напрямі Індустрії 4.0 та формування парт-
нерських відносин уряду, науки та бізнесу 
промислового сектору 

Країна Назва проєкту / 
стратегії, ініціатор, 

рік запуску 

Опис проєкту

1 2 3
США «Поглиблене вироб-

ниче партнерство» / 
«Advanced 
Manufacturing 
Partnership» (Рада рад-
ників президента з пи- 

У з червня 2011 р. Рада радника президента з 
питань науки та технологій (PCAST) реко-
мендувала низку заходів на національному 
рівні, пов'язаних із тим, що називалося «роз-
виненим партнерством у виробництві» 
(AMP). Мета якого – об’єднати федеральний 
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 тань науки та техноло-
гії, 2011, 2014) 

уряд, галузі та університети для: (1) ство-
рення сприятливого середовища для іннова-
цій; (2) інвестування у нові технології та ме-
тодології проєктування. У вересні 2013 р., 
щоб досягти успіху в AMP, було запущено 
AMP 2.0 і визначено ряд подальших кроків 
для: (1) забезпечення інновацій, (2) пошуку 
талантів та (3) покращення бізнес-клімату 
(2014)

Канада «Industrie 2030» / 
«Industrie 2030» (Ка-
надські виробники та 
експортери, 2016) 
 

З метою подвоєння доданої вартості у про-
мислових галузях, технологіях та галузі по-
слуг до 2030 р., ініціатива «Industrie 2030» 
була запропонована Асоціацією канадських 
виробників та експортерів (CME) та відкрита 
спільно з Міністерством Канади «Інновації, 
наука та економічний розвиток» у лютому 
2016 р. (канадські виробники та експортери, 
2016). У жовтні 2016 р. відбувся перший етап 
Плану стратегії «Industrie 2030», який був 
укладений шляхом випуску серії доповідей 
на Національному саміті з виробництва у Ка-
наді 

Мексика «Виробництво майбут-
нього» / «Crafting the 
Future»  (Міністерст-
вом економіки, 2016) 

Особливістю економічної конкурентоспро-
можності Мексики є низька собівартість ро-
бочої сили та велике виробництво. Близько 
половини її експорту – це вироблена продук-
ція, значна частина якої – це дуже складні 
технології. Для пошуку і розвитку можливо-
стей, що перевищують низькі витрати, а та-
кож отримання довгострокового бачення 
майбутнього виробництва, запроваджена до-
рожня карта під назвою «Виробництво май-
бутнього», розроблена Міністерством еконо-
міки Мексики у квітні 2016 р. 

 

Складено на основі [93]. 
 
Державні інвестиції та фінансування щодо поглиблення інте-

лектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 визначені у звітах Німеччини, 
Італії, Іспанії, Великобританії, Франції, Сінгапуру, США, Тайваню 
та ЄС [93, с. 9]: 

• в ЄС бюджет, у рамках програми «Горизонт 2020», спрямо-
ваний на договірне державно-приватне партнерство «Фабрики май-
бутнього» і становив 1,15 млрд євро за 7-річний період (2014- 
2020 рр.); 
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Таблиця 4.5 – Проєкти державної політики країн Азії щодо 
поглиблення інтелектуалізації у напрямі Ін- 
дустрії 4.0 та формування партнерських відно-
син уряду, науки та бізнесу промислового сек-
тору 

Країна Назва проєкту / 
стратегії, ініціатор, 

рік запуску

Опис проєкту

1 2 3
Китай «Зроблено у Китаї 

2025» / «Made in China 
2025»  (Державною ра-
дою Китаю, 2015) 

У Китаї концепція «Made in China 2025» була 
спочатку запропонована та рекомендована 
Китайською інженерною академією (CAE) 
на початку 2014 р. Потім на чолі з Міністер-
ством промисловості та інформаційних тех-
нологій Китаю (Ministry of Industry and 
Information Technology, MIIT) був побудова-
ний стратегічний план, у травні 2015 р. вона 
була офіційно затверджена Державною ра-
дою Китаю (Chinese State Council, SC) і стала 
національною програмою дій поряд із пла-
ном «Інтернет +». Він надає пріоритети за де-
сятьма напрямками у виробничому секторі 
для прискорення інформатизації та індустрі-
алізації в Китаї 

Південна 
Корея 

«Виробництво іннова-
цій 3.0» / 
«Manufacturing 
Innovation 3.0» (Мініс-
терство торгівлі, про-
мисловості та енерге-
тики, 2014) 

Міністерством торгівлі, промисловості та 
енергетики Південної Кореї (Ministry of 
Trade, Industry and Energy, MOTIE) у червні 
2014 р. було розпочато «Manufacturing Inno-
vation 3.0», щоб не відставати від змін у су-
часних виробничих парадигмах. Він перед-
бачає сприяти та реалізовувати оснащення 
10 тис. заводів шляхом інтеграції ІТ, про-
грамного забезпечення, послуг та нових ме-
тодів виробництва, таких як 3D-друк

Японія «Супер розумне суспі-
льство» / «Super Smart 
Society» (Рада з науко-
вих технологій та інно-
вацій, 2015) 

У Японії концепцію четвертої промислової 
революції можна простежити до липня 
2010 р., у книзі, написаній доктором Хіросі 
Фуджівара (2010). У цій книзі висвітлено ви-
користання сонячної енергії, електромобілів 
та розумних мереж у більш інтелектуаль-
ному та інтегрованому суспільстві, яке більш 
легко усуває розрив між споживанням та ви-
робництвом. У 2015 р. Рада з питань науки, 
технологій та інновацій (Council for Science, 
Technology and Innovation, CSTI) опубліку-
вала звіт про «5-й базовий план науки та тех-
нологій», який визначає дії щодо створення 
нової конкуренції для розвитку галузей май-
бутнього та соціальної трансформації, а саме 
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Закінчення табл. 4.5 
1 2 3

  реалізації провідного «Супер розумного сус-
пільства» 

Сінгапур «План досліджень, 
інновацій та підприєм-
ництва до 2020 року» / 
«Research, Innovation 
and Enterprise 2020 
Plan» (Національний 
фонд досліджень, 
2016) 

Національним науково-дослідним фондом 
Сінгапуру (Singapore’s National Research 
Foundation, NRF) було опубліковано нову на-
ціональн стратегію досліджень, інновацій та 
підприємницької діяльності (RIE 2020) з ме-
тою розширення можливостей науково-до-
слідницької діяльності та розвитку промис-
ловості, інноваційних підприємств. Розвиток 
виробництва визначено у якості пріоритету

Тайвань, 
провінція 
Китаю 

«Тайваньська продук-
тивність 4.0» / «Taiwan 
Productivity 4.0 
Initiative» (Виконавчий 
Юань, 2015) 

У вересні 2015 р. Виконавчим Юанем (Вико-
навча влада уряду Китайської Республіки на 
Тайвані, Executive Yuan, EY) оголошено 
«Ініціативу продуктивності 4.0» як відповідь 
на четверту промислову революцію. Вона 
сприяє застосуванню «розумних» технологій 
для оновлення та перетворення традиційних 
галузей обробної промисловості, таких як 
металообробка, транспортне обладнання, 
комп'ютери, комунікації та побутову елект-
роніку), харчові продукти, текстиль, фарма-
цевтику та охорону здоров'я, логістику, 
сферу послуг та сільське господарство

Індія «Зроблено в Індії» / 
«Make in India»  
(Департамент промис-
лової політики та роз-
витку, 2014) 

В Індії ініціатива під назвою «Зроблено в Ін-
дії» була оголошена прем'єр-міністром Індії 
у вересні 2014 р., керований Департаментом 
промислової політики та розвитку 
(Department of Industrial Policy and Promotion, 
DIPP), з метою перетворити Індію на глоба-
льний центр дизайну та виробництва. На від-
міну від інших державних політик, його го-
ловна увага приділяється залученню інвести-
цій та побудові кращої виробничої інфра-
структури у 25 пріоритетних секторах

Малайзія «Одинадцятий план 
Малайзії» / «Eleventh 
Malaysia Plan» (Відділ 
економічного плану-
вання, 2015) 

Відділ економічного планування (Economic 
Planning Unit, EPU) департаменту прем'єр-
міністра у травні 2015 р. оприлюднив «Оди-
надцятий план Малайзії», в якому вироб-
ництво визначено одним із семи основних 
напрямків діяльності. Основна мета – пере-
творення трьох його основних виробничих 
підгалузей (електрика та електроніка, хімічні 
речовини, машинобудування) на більш висо-
коцінну, різноманітну та складну продукцію

 

Складено на основі [93]. 
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• у Німеччині до травня 2017 р. для досліджень у напрямі
«Industrie 4.0» було схвалено та інвестовано понад 550 млн євро. На 
сьогоднішній день доступна сума в 64 млн євро для підтримки се-
редніх компаній у питаннях цифровізації, створення мереж та впро-
вадження програм 4.0; 

• в Італії обсяг інвестицій по програмі «Piano Nazionale
Industria 4.0» за період 2017-2020 рр. становить понад 2,6 млрд євро; 

• в Іспанії, згідно з затвердженим бюджетом на 2017 р., обсяг
фінансування «Industria Conectada 4.0» становив близько 78 млн 
євро; 

• у Великобританії протягом останніх трьох років Innovate UK
вклав понад 200 млн фунтів у трансформаційні цифрові технології, 
такі як виробництво додатків (програм), роботизованих та автоном-
них систем, моделювання та розробки, розширена та віртуальна ре-
альність, аналітика даних та штучний інтелект; 

• у Франції з 2013 р. на державну підтримку було передбачено
1,9 млрд євро для нових промислових проєктів; 

• уряд Сінгапуру підтримує свою прихильність до дослі-
джень, інновацій та підприємництва, і обіцяє інвестувати 3,3 млрд 
сінгапурських доларів спеціально для «передових виробничих та ін-
женерних робіт», що забезпечують план «RIE2020» з 2016 по  
2020 р.; 

• федеральним урядом США у 2013 р. було інвестовано 2,2
млрд доларів США у передові проєкти з науково-дослідної роз- 
робки, майже на 20% більше порівняно з попереднім роком; 

• у Тайвані з жовтня 2015 р. «Ініціативою з продуктивності
4.0» до 2024 р. було заплановано інвестицій у розмірі близько  
36 млрд тайванських доларів. 

Сінгапур, Німеччина, Європа, Тайвань, Великобританія та  
Іспанія інвестують у розвиток Індустрії 4.0 менше 500 млн євро на 
рік, Італія та Франція – близько 870 та 630 млн євро на рік відпо-
відно. США – єдина країна, яка інвестувала близько 2 млрд євро на 
рік (рис. 4.4). 

Франція, Індія, Китай, Малайзія, Сінгапур, Мексика та Тай-
вань чітко виділяють у своїй державній політиці у якості пріорите-
тних такі сектори: (325) сектор хімічного виробництва та (336) сек-
тор транспортного обладнання (передусім підсектори (3254) – фар-
мацевтичне та медичне виробництво; (3364) – аерокосмічне вироб-
ництво) [93, с. 12]. 
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Рисунок 4.4 – Щорічні інвестиції в ініціативи, пов'язані  

 із розвитком Індустрії 4.0, млрд євро [93, с. 9] 
 
Найбільш показовим прикладом серед представників Євро-

пейського Союзу, що розвивають концепцію «Індустрії 4.0», є Ні-
меччина. На Ганноверській виставці в 2013 р. був офіційно оголо-
шений запуск «Платформи «Індустрія 4.0» – стратегічного проєкту 
Німеччини. Дана платформа створена як механізм підтримки під- 
приємництва, інноваційної діяльності, стандартизації і т. д. в рамках 
четвертої промислової революції. Її основна ідея – не брати участь 
у комерційній діяльності, а здійснювати підтримку в рекомендацій-
ній формі. 

Підтримку розвитку «Індустрії 4.0» в Німеччині роблять з 
трьох сторін – з боку уряду, вчених і приватного бізнесу [71]:  

уряд Німеччини представлено Федеральним міністерством 
освіти і наукових досліджень і Федеральним міністерством еконо-
міки та технології;  

вчені представлені об'єднанням інститутів прикладних до- 
сліджень-суспільством ім. Фраунгофера (FraunhoferGesellschaft), 
Німецькою академією технічних наук і Німецьким дослідницьким 
центром штучного інтелекту;  

приватний сектор представлений трьома торговими асоціаці-
ями – BITCOM від сфери інформаційних технологій, VDMA від 
сфери виробництва і ZVEI від сфери електроніки.  

Особливостями німецького підходу до «Індустрії 4.0» є:  
• Інтероперабельність (Сумісність). Під сумісністю розумі-

ється здатність складових кіберфізичних систем безперебійно взає-
модіяти (спілкуватися) один з одним.  

• Децентралізація. Інтернет речей, хмарні обчислення і готові 
продукти, оснащені різними датчиками, дозволяють кіберфізичним 
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системам приймати рішення незалежно від людей (штучний інте-
лект). 

• Робота в режимі реального часу. Ця складова четвертої про-
мислової революції не обійдеться без технологій хмарних обчис-
лень, великих даних та Інтернету.  

• Віртуалізація. Дана особливість, в сукупності з роботою в
режимі реального часу, високотехнологічними цифровими техно-
логіями, забезпечує можливість здійснення контролю за «розум-
ними» машинами. 

Для України досвід Німеччини є актуальним, оскільки під- 
тримку в розвитку «Індустрії 4.0» в цій країні чинять з трьох сто-
рін – з боку уряду, вчених і приватного бізнесу. 

Подібно німецькій платформі «Індустрії 4.0» в березні 2014 р. 
в США створено Консорціум промислового Інтернету (Industrial 
Internet Consortium, IIC). Однак на відміну від німецької платформи 
американський консорціум був заснований найбільшими корпора-
ціями США [69]. Ідея Консорціуму промислового Інтернету поля-
гає в об'єднанні підприємстві технологій, необхідних для приско-
рення зростання промисловості, поширення і застосування передо-
вого досвіду. 

Цілі Інтернет-консорціуму США: 
1. Стимулювання інновацій шляхом створення нових галузей

застосування в промисловості. 
2. Визначення та розробка структури, необхідної для взаємо-

дії учасників спільноти. 
3. Вплив на процес розробки глобальних стандартів для Ін-

тернет і промислових систем. 
4. Сприяння відкритим форумам для обміну ідеями, практи-

кою, уроками і розумінням реального світу. 
5. Зміцнення довіри до нових інноваційних підходам у сфері

безпеки. 
Слід звернути увагу на те, що платформи «Індустрія 4.0» та 

«Інтернет-Консорціум» співпрацюють один із одним в інтересах 
взаємодії промислових інтернет-систем із різних сфер для під- 
тримки технічного обміну. Ця ідея може бути використана в Україні 
в рамках розвитку стратегії «Індустрія 4.0». 

Одна з найбільших організацій, створена в Японії для поши-
рення і підтримки технологій «Індустрії 4.0», – Industrial Value 
Chain Initiative (IVI) [150]. IVI тісно співпрацює з німецькою «ін- 
дустрією 4.0»: у 2016 р. між країнами було підписано угоду про 
співпрацю. Ключовими цілями IVI є: 
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• підвищення прозорості між виробничими майданчиками; 
• нарощування виробничих потужностей Японії і зростання 

дигіталізації; 
• подальший експорт японських товарів і послуг. 
Україна для розвитку концепції Інтернету речей може орієн-

туватися на досвід Японії, в якій організовано IoT Aceleration 
Consortium, основними завданнями якого є розробка технологій Ін-
тернета речей та рекомендацій щодо реалізації проєктів, пов'язаних 
з Інтернетом речей. 

За аналогією з «Платформою Індустрія 4.0» в Німеччині в Ки-
таї розроблено план дій на десять років, який отримав назву «Зроб-
лено в Китаї 2025» («Made in China 2025»). Основна мета даного 
плану переробити Китай з промислового гіганта, що спирається на 
дешеву працю в світового виробника. Під час створення в Україні 
необхідної інфраструктури для розвитку Індустрії 4.0 може слу-
жити прикладом досвід Китаю, який активно займається створен-
ням технопарків, особливих економічних зон. 

У 2014 р. в Індії була запущена ініціатива «Зроблено в Індії» 
(«Make in India») для того, щоб залучити провідні компанії світу за-
пускати свої виробництва в Індії. Велику роль у формуванні екоси-
стеми цифрових фабрик грають такі стартапи як Altizon, Entrib  
і Covacsis Technologies, які розробляють власні платформи для інте-
грації промислового обладнання [97]. Україні було б доцільно пе-
рейняти досвід Індії, в якому виробники промислового обладнання 
використовують роботів у своєму виробництві і планують збіль-
шення їх кількості. Цьому сприяє вигідне становище України на  
ринку праці (освічена молодь та інженерні кадри). 

Інтерес представляє приклад Сінгапуру, який веде активну 
політику для розвитку промислового Інтернету речей (IIOT). У 
2015 р. в Сінгапурі була створена некомерційна організація – Про 
виробничий Консорціум Сінгапуру (Singapore Manufacturing 
Consortium, SIMCO), яка включає в себе передових постачальників 
рішень у сфері промислового Інтернету речей. Основна мета даного 
консорціуму-стати єдиним «магазином» для виробництв, які шука-
ють рішення в області цифрових фабрик [132]. Сінгапур робить все 
для того, щоб зайняти лідируючі позиції в промисловому інтернеті 
речей, вважаючи своїми конкурентними перевагами розвинену ІТ 
інфраструктуру. Позитивним є те, що в Сінгапурі є потужна під- 
тримка з боку держави, наприклад, організоване на початку 2017 р. 
державний технологічний агентство (Government Technology 
Agency, GocTech).  
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Члени Євразiйської економiчної спiлки, зокрема, Росiя, Бiло-
русь та Казахстан, також мають вiдповiдну нормативну базу з Iн- 
дустрії 4.0. 

В Росії розроблено Національну технологічну ініціативу 
(НТІ) – довгострокова комплексна програма щодо створення умов 
для забезпечення лідерства російських компаній на нових високо-
технологічних ринках, що визначатимуть структуру світової еконо-
міки в найближчі 15-20 років [343]. Дана ініціатива передбачає си-
стемний підхід до модернізації соціо-техніко-економічного життя 
Росії. Так, увага приділяється розвитку освіти і кадрової політики, 
питань пошуку та розвитку нових технологій. Головною особли- 
вістю підходу, який пропонує НТІ, є не спроба наздогнати передові 
країни в тих технологіях, на тих ринках, які на даний момент вже 
відомі, а пошук нових ринків і впровадження принципово нових  
технологій. Таким чином, можна говорити про те, що Росія йде по 
шляху адаптації зарубіжних напрацювань і уявлень в області «Інду-
стрії 4.0», а по шляху розвитку власного бачення нової індустріаль-
ної епохи з урахуванням власних особливостей і досвіду зарубіж-
них. Інтерес являє собою матриця НТІ, яка працює за принципом 
равлика (або за принципом спіралі) – компанії, що працюють на 
глобальних ринках НТІ, можуть розробляти і використовувати пер-
спективні технології спільно з російським науковим співтова- 
риством і компаніями з суміжних сфер діяльності, поповнювати 
свій штат талановитими фахівцями, заздалегідь підготовленими 
державою для перспективних ринків НТІ, а також скористатися ці-
лим набором державних сервісів, адаптованих під потреби компа-
ній НТІ. Матриця на даний момент включає в себе чотири фунда-
ментальні складові: ринки (AeroNet, NeuroNet, EnergyNet, AutoNet, 
HealthNet, SafeNet, MariNet, FoodNet, FinNet); технології («великі 
дані», штучний інтелект, нові джерела енергії, нейротехнології і т. 
д.); таланти (напрямок розвитку компетенцій нового типу кадрів, 
створення середовища взаємодії кадрів і потенційних зацікавлених 
роботодавців); сервіси (підтримуюче напрямок з боку держави:  
технопарки, фінансування, механізми транспорту та популяризації 
технологій тощо). 

У Республіці Білорусь поштовхом до розвитку цифрової еко-
номіки в рамках програми Індустрія 4.0 став Декрет №8 [249], який 
створює умови для розвитку ІТ-галузі і дає серйозні конкурентні пе-
реваги країні у створенні цифрової економіки XXI ст., а також ство-
рює передумови для формування контексту програми Індустрія 5.0 
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(автоматизація економіки, глобалізація, децентралізація, реалізація 
творчого потенціалу людини.  

У Казахстані вперше завдання з цифровізації промисловості 
було поставлене главою держави у 2017 р. в Посиланні народу 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособ-
ность». Президент доручив розробити і прийняти комплекс заходів 
з технологічного переозброєння базових галузей промисловості до 
2025 р. про необхідність технологічної модернізації економіки з 
упором на цифровізацію і створення нових галузей. що включає 
елементи четвертої промислової революції [411]. У тому ж році 
було розроблено державну програму «Цифровой Казахстан» [241], 
термін дії якої 2018-2022 рр. У програмі сформульовано два вектори 
розвитку:  

1) «Цифровізація існуючої економіки» – забезпечення праг-
матичного старту, що складається з конкретних проєктів в реаль-
ному секторі, запуск проєктів з цифровізації і технологічному пере-
оснащенню існуючих галузей економіки, держструктур і розвиток 
цифрової інфраструктури; 

2) «Створення цифрової індустрії майбутнього» – забезпе-
чення довгострокової стійкості, запуск цифрового трансформації 
країни за рахунок підвищення рівня розвитку людського капіталу, 
побудови інститутів інноваційного розвитку і, в цілому, прогресив-
ного розвитку цифрової екосистеми. 

У Посиланні 2018 р. Президент Казахстану доручив зробити 
третю п'ятирічку індустріалізації «інноваційною», використовуючи 
всі переваги нового технологічного укладу 4.0 [357]. 

Таким чином, державна політика щодо поглиблення інтелек-
туалізації у напрямі Індустрії 4.0 стоїть на порядку денному у бага-
тьох країнах світу, які вже зосередилися на технологіях та іннова-
ціях для підвищення загальної конкурентоспроможності економіки 
та окремих галузей промисловості. Основними пріоритетними за-
вданнями і напрямками національних програм розвитку Індустрії 
4.0 в світі можна виділити такі: дослідження та інновації: розробка 
передових технологій, забезпечення міждисциплінарної співпраці у 
промисловому виробництві; освіта та навчання, підготовка кваліфі-
кованої робочої сили; модернізація інфраструктури: підтримка  
цифрової трансформації малих та середніх підприємств та побудова 
найкращої виробничої інфраструктури; політика стимулювання 
підприємств, які впроваджують технології Індустрії 4.0; розробка 
стандартів і норм, створення нової інфраструктури для виробничих 
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секторів; вдосконалення правової бази та забезпечення захисту ін-
телектуальної власності та даних; розвиток зеленого виробництва; 
забезпечення кібербезпеки; інтернаціоналізація: сприяння міжна- 
родному співробітництву та створенню національних виробничих 
брендів; розвиток національних виробництв за кордоном. 

В Україні здійснюються певні кроки у напрямі Індустрії 4.0 
та поглиблення інтелектуалізації. Але на державному рівні заходи 
щодо розвитку економіки, галузей та суспільства у напрямі Індуст-
рії 4.0 поки існують тільки на рівні проєктів окремих нормативних 
актів та стратегій без конкретних програм, бюджетів, джерел фінан-
сування, можливих ризиків і результатів. Наприклад, такі проєкти: 
Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року; Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018-2020 роки; Стратегії розвитку промислового комплексу Укра-
їни на період до 2025 року» [303; 369; 412]. 

Представляє інтерес приклад Росії, Білорусі та Казахстану, 
які орієнтовані на цифрову економіку, нові ринки і технології. Дуже 
цікавими є особливості російського підходу до «Індустрії 4.0», який 
полягає у ретельному опрацюванні освітніх концепцій, що відпові-
дають принципам нового промислового часу. Причому концепції ці 
стосуються абсолютно всіх рівнів освіти. Також в цих країнах з боку 
органів державної влади є активна підтримка проєктів великого, ма-
лого та середнього бізнесу, орієнтованого на розвиток стратегічних 
ініціатив. Однак слід враховувати, що реалізація в Україні цих 
принципів приведе до необхідності значного обсягу інвестицій у 
модернізацію виробничої інфраструктури та, як результат, зни-
ження інвестицій в інші сфери. На даний час в Україні спостеріга-
ється слабкий рівень залучення до Індустрії 4.0 таких ключових 
стейкхолдерів, як ІТ-сектор, НАНУ, машинобудування та промис-
ловий інжиніринг. 

Спроби осмислення зарубіжного досвіду реалізації ініціатив 
«Індустрії 4.0» та розробки відповідних нормативних документів в 
цій сфері призвело до створення в Україні Національного руху «Ін-
дустрія 4.0 в Україні», який є інтеграційною платформою  для об’єд-
нання бізнес-асоціацій, спільнот та учасників ринків інформаційно-
комунікаційних технологій, промислових систем керування, інжи-
нірингу та машиноприладобудування, науковців та освітян з метою 
прискореного розвитку українських виробництв з високою дода-
ною цінністю. Загальними зборами членів руху 4.0 створено Раду 
руху 4.0, метою якої є визначення відповідальних осіб за ключові 
напрямки діяльності. На даний час до руху вже приєдналось  
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близько 90 компаній в Україні [218, 474]. У Хартії 4.0, що є базовим 
документом діяльності руху «Індустрія 4.0», було заплановано 
створення чотирьох центрів 4.0, у 2018 р. створено один у Одесі. На 
основі даних про діяльність підприємств та компаній у сфері 4.0, що 
накопичує рух «Індустрія 4.0 в Україні», у 2017 та 2019 рр. створе- 
но дві версії Industry 4.0 landscapeUkraine (ландшафт, карта або  
меппінг гравців за сегментами, – простий і популярний спосіб в  
діджиталтехнологіях для того, щоб визначати технологічних інно-
ваторів) [474]. 

На даний час прогнозним програмним документом розвитку 
Індустрії 4.0 в Україні, який орієнтує основних стейкхолдерів цього 
напряму за головними пріоритетами та ініціативами 4.0 є Націо- 
нальна стратегія 4.0. У проєкті Стратегії 4.0 в Україні наведено ана-
ліз поточної ситуації руху «Індустрія 4.0 в Україні» надається для 
об’єднаної групи вже діючих стейкхолдерів – уряд, бізнес-асоціації, 
галузі (ІТ, машинобудування-інжиніринг, АСУТП), передові під- 
приємства хайтек-сегментів, ВНЗ та НАНУ, агентства з розвитку 
тощо. 

Як орієнтир подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні,  
можна використовувати зазначені у стратегії висновки, що не вклю-
чення країни у світовий процес 4.0 протягом 5-10 років означатиме 
[334, с. 50]:   

• остаточну ліквідацію цілого ряду вітчизняних високотехно-
логічних сегментів, що залежні у своїй конкурентоздатності від  
технологій 4.0, перш за все машинобудування, електричних машин 
та устаткування, приладобудування, біофармацевтики, енергетики; 

• остаточний занепад та ліквідацію низки наукових установ та 
чисельних кафедр ЗВО, відповідних вказаним галузям. Це у свою 
чергу призведе до різкого скорочення освітнього, інженерного та 
наукового потенціалу країни; 

• відповідно, високу та зростаючу імпортозалежність не лише 
ххх-будування, а й інжинірингу; 

• як результат – остаточне перетворення на сировинний при-
даток. 

Крок у напрямку створення цифрової економіки в Україні 
зробило Міністерство економічного розвитку України, яке ство-
рило команду з представників провідних українських компаній і  
експертів. Вона, у свою чергу, в грудні 2016 р. представила громад-
ськості країни Проєкт «Цифрова адженда України – 2020» [376]. 

Основні цілі Проєкту:  
1. Стимулювати економіку та залучати інвестиції.  
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2. Закласти основу для трансформації секторів економіки в
конкурентоспроможні та ефективні («цифрова» економіка, «цифро-
візація» бізнесу, промисловості).  

3. Зробити «цифрові» технології доступними.
4. Створити нові можливості для реалізації людського капі-

талу, розвитку інноваційних, креативних та «цифрових» індустрій 
та бізнесу.  

5. Розвинути та захопити світове  лідерство щодо експорту
«цифрової» продукції та послуг. 

Можна погодитись із зазначеними у Проєкті «Цифрова 
адженда України – 2020» пріоритетними сферами цифровізації: 
«цифровізація» освіти: «цифрові» компетенції та навички; моделі та 
підходи до «цифровізації» освіти; «цифрове» робоче місце; «циф-
рова» інфраструктура: нові виклики ринку телекомунікацій; висо-
кошвидкісна мобільна інфраструктура; «цифрове» телебачення; 
«цифрова» економіка: Програма «Індустрія 4.0» та концепція 
«Смарт-фабрика»; інструменти стимулювання та державної підтри-
мки програми «Індустрія 4.0»; експортне лідерство та можливості 
національної індустрії на внутрішньому ринку; «цифрове» земле-
робство; «цифровізація» державного управління: стратегічні техно-
логії державного управління та діяльності;. аутсорсинг та уніфіка-
ція бізнес-процесів, «хмарна стратегія»; «цифровізація» суспільно-
економічної сфери: громадська безпека та захист; сфера охорони 
здоров'я; електронне урядування; електронна демократія; екологія 
та охорона навколишнього середовища; смарт-сіті, смарт-інфра-
структура; електронні платежі та розрахунки; «цифровізація» со- 
ціальної сфери; електронна митниця; електронна комерція, транс-
кордонна е-комерція.  

У 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв «Концепцію  
розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018- 
2020 роки» [284] та затвердив план заходів щодо її реалізації. Ця 
Концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження від-
повідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціа-
льної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів роз- 
витку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових 
компетенцій, а також визначає критичні сфери та проєкти цифрові-
зації, стимулювання внутрішнього ринку, використання і спожи-
вання цифрових технологій. 

Таким чином, у багатьох світу країнах розвиток четвертої 
промислової революції має загальнонаціональний рівень, розгляда-
ється урядами як важливий елемент зростання конкурентоздатності 
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національних промислових секторів. Країни Європи першими по-
чали слідувати принципам «Індустрії 4.0», розробляти програми  
розвитку в даному напрямі. В той же час країни Азії знаходяться на 
початковому етапі впровадження принципів «Індустрії 4.0», нама-
гаючись виробити власну стратегію розвитку. Країни-члени Євра-
зiйської економiчної спiлки, зокрема, Росiя, Бiлорусь та Казахстан,  
також мають вiдповiдну нормативную базу з Iндустрії 4.0. В Україні 
на розвиток Індустрії 4.0 впливає державна політика в галузі інно-
вацій та науково-технологічного розвитку; поточний рівень роз- 
витку освіти, науки та  технологій; соціально-економічний устрій. 
Однак відсутні конкретні програми, «дорожні карти», не вказані 
джерела фінансування та їх об'єкти. Ризики політичної, воєнної та 
соціальної нестабільності залишаються високими й впливають на 
загальний інвестиційний клімат. Зростає відставання від розвину-
тих країн та сусідів за більшістю стратегічних аспектів 4.0 (країн 
Європи, а також від країн СНД – РФ, Білорусії, Казахстану). 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі реко-
мендації та пропозиції для органів державної влади та підприємств: 

1. Готовність вітчизняних підприємств до масштабного засто-
сування «Індустрії  4.0» залежить від: ступеня залучення до дигіта-
лізації української промисловості та енергетики ІТ-сектору та на-
уки; створення умов для прискореного розвитку промислових хай-
тек-сегментів, як ключових для розвитку економіки; підтримки 
інноваційної та експортної діяльності інноваторів 4.0; створення до-
рожніх карт цифрової трансформації в пріоритетних галузях; при- 
скорення переходу на євростандарти у сфері 4.0. 

2. В Україні варто використовувати зарубіжний досвід у сфері 
Індустрії 4.0, а саме, активно підтримувати проєкти великого, ма-
лого та середнього бізнесу, орієнтованого на розвиток стратегічних 
ініціатив, активно популяризувати ідеї та тенденцій Четвертої про-
мислової революції, досягти домовленості серед промислових під-
приємств, освітніх, наукових установ та державного апарату щодо 
напрямків розвитку, цілей та  завдань Індустрії 4.0. Приклад країн 
світу та найближчих сусідів дає змогу стверджувати, що для стиму-
лювання промислового розвитку на базі технологій Індустрії 4.0 в 
Україні потрібна активна державна політика з виділенням пріори-
тетів розвитку промислового виробництва за рахунок впроваджен- 
ня новітніх технологій і підвищення якості продукції, розроблена та 
прийнята Національна стратегія розвитку у сфері цифровізації та Ін-
дустрії 4.0; необхідний запуск регіональних програм розвитку 4.0, 
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які повинні координувати місцеві органи влади та представники 
промислових підприємств. 

3. Україна не має умов, і перш за все, з точки зору інвестицій-
ної привабливості, макроекономічного середовища та фінансових 
умов для ведення бізнесу з великими капіталовкладеннями. Однак 
Україна має всі шанси стати як мінімум регіональним лідером у 
сфері складних та наукоємних інженерних послуг за рахунок змен-
шення імпортозалежності, а також більш широкого використання 
ІТ-продуктів та послуг, машин та обладнання вітчизняного вироб-
ництва. Пріоритетними та рушійними силами для розвитку Індуст-
рії 4.0 в Україні на даний час мають бути такі галузі як: ІКТ; маши-
нобудування; воєнно-промисловий комплекс; аерокосмічна галузь; 
комплексний інжиніринг; створення нових матеріалів; технології 
для альтернативної енергетики.  
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5. МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ  
 ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
 І КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

5.1. Мотивація працівників у ефективному управлінні  
 та підвищенні інтелектуалізації підприємств 
 
Сталий розвиток бізнесу в даний час включає, серед іншого, 

використання ефективної системи мотивації персоналу як один із 
важливих факторів підвищення інтелектуалізації підприємств. Як 
кінцевий результат мотивація передбачає зростання продуктивності 
праці завдяки матеріальним та нематеріальним стимулам, що нада-
ються працівникам керівництвом підприємства. 

Основним елементом функціонування будь-якого підприєм- 
ства є його працівники. Кінцевий результат діяльності, організа-
ційні цілі та завдання значною мірою досягаються за рахунок  
ефективного використання людських ресурсів [60; 80]. 

Поняття «мотивація» вперше мотивація було взято з латинсь-
кого слова «рухатися». Мотивація – причина поведінки [77]. Інший 
автор визначає мотивацію як прагнення докласти значних зусиль 
для досягнення цілей підприємства, щоб ці зусилля були спрямовані 
на задоволення певних особистих потреб [124]. 

Отже, мотивація спонукає і переконує людей щось робити. 
Однак мотивація відображає загальне бажання. Покарання та заохо-
чення виступають як методи мотивації та спостерігається у різних 
дослідженнях [151]. У зв’язку з цим матеріальна складова – гроші 
розглядається як інструмент оплати праці, але це не єдиний мотива-
ційний фактор. 

Мотивацію працівників слід розглядати як психологічний 
процес, який стимулює та підтримує людську діяльність [59]. Мо-
тивація працівників – головна складова процесу управління, і від-
повідні знання з цих питань повинні бути отримані керівниками під-
приємства. Мотивація – це рушійна сила, завдяки якій підприємство 
докладає зусиль у надії досягти своєї мети. Мотиви вжитих заходів 
можуть бути різними залежно від потреб людини, робочого місця 
та культурного середовища, а також потенціалу досягнення певної 
мети. Отже, мотивація являє собою бажання, намір чи бажання чо-
гось досягти. Це психологічний процес, який зазнають усі праців-
ники на робочому місці; це головний елемент їх трудового потен- 
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ціалу, тоді як їх ефективність визначає рівень їхньої компетент- 
ності. З іншого боку, мотивація має на меті підвищити рівня інте- 
лектуалізації підприємства [26; 29]. 

Мотивація не є однорідною. Деякі дослідження вказують на 
відмінності в мотивації працівників. Такі відмінності є регіональ-
ними та культурними [59], залежать від віку та стадії професійної 
кар’єри [25; 57], пов’язані з приналежністю до даного покоління 
[31; 36; 108] або визначається рівнем освіти [129]. 

Використовуючи стандартний метод мотивації персоналу як 
фіксовану зарплату, керівник не може зацікавити працівника ефек- 
тивно працювати для підвищення рівня інтелектуалізації підприєм-
ства. Необхідно використовувати кілька мотиваційних чинників 
(адже людина має багато потреб, і вони не завжди обмежуються ма-
теріальною винагородою). Неефективна система мотивації призво-
дить лише до тимчасового успіху та до втрати у вигляді плинності 
висококваліфікованих кадрів через слабкий взаємозв’язок між інте-
ресами підприємства, її працівниками та відображається у під- 
вищенні напруженості у соціально-психологічному середовищі  
усередині підприємства [52].  

Вивчення методичної літератури з питань розробки та впро-
вадження систем мотивації праці на підприємствах дозволило ви-
явити наявність трьох взаємопов’язаних компонентів (груп методів) 
мотивації праці - адміністративні, економічні та соціальні. 

Економічні методи включають в себе, в першу чергу, заходи, 
які передбачають отримання співробітниками або позбавлення спів-
робітників певних матеріальних благ. 

З метою раціонального використання різних методів у стиму-
люванні праці можна визначити конкретну систему оплати праці. 
Таких систем всього дві: відрядна і погодинна. 

Для реалізації методів стимулювання слід розробити кон- 
кретну тарифну систему, в якій будуть визначені ставки, оклади, до-
плати, надбавки і інші методи заохочення працівників. Така система 
встановлюється роботодавцем за участю профспілки за допомогою 
нормативних актів і колективних договорів. 

Організаційно-адміністративні методи припускають, перш за 
все, залучення працівників до участі в справах організації, роботі 
колегіальних органів: наприклад, їм надається право голосу при ви-
рішенні низки питань. Важливу роль відіграє також мотивація пер-
спективою придбати нові знання та навички. Вона робить праців- 
ників більш незалежними, самостійними, надає їм упевненість у  
завтрашньому дні. 
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Цій групі також належить мотивація збагаченням змісту 
праці. Вона полягає в наданні працівникам більш змістовної, важ-
ливої, цікавої, соціально значимої роботи, що відповідає їх особис-
тісним інтересам, з широкими перспективами посадового і профе-
сійного зростання, а також дозволяє виявляти їх творчі здібності, 
здійснювати контроль ресурсів і умов власної праці. Основні ме-
тоди стимулювання праці наведено  в табл. 5.1. 

 
Таблиця 5.1 – Основні методи стимулювання праці 

№ 
з/п 

Метод сти-
мулювання 

Зміст  

1 Заробітна 
плата 

1) оплата праці найманих робітників (основна та додаткова за-
робітна плата); 
2) премії; 
3) надбавка за професійну майстерність; 
4) доплата за важкі умови праці; 
5) доплата за сумісництво; 
6) доплата за роботу в нічний час; 
7) доплата за понаднормову роботу і роботу у святкові 
і недільні дні; 
8) доплата за керівництво бригадою; 
9) оплата або компенсація за відпустку 

2 Різні 
бонуси  

Разові виплати з прибутку організації спрямовані на винагороду 
(різдвяний або новорічний бонус, який зазвичай пов'язаний зі 
стажем і розміром зарплати). Існують види бонусів: річний, за 
вислугу років, за відсутність прогулів 

3 Участь у 
акціонер-
ному капі-
талі 

Придбання акцій та отримання дивідендів. Придбання акцій за 
пільговими цінами або безоплатне отримання акцій 

4 Участь в 
прибутку  

Формування заохочувального фонду за допомогою установки 
частки прибутку. Поширюється на персонал, який здатний 
впливати на прибуток. зазвичай це управлінці, частка частини 
прибутку яких регулюється становищем в службовій ієрархії 

5 Плани до-
даткових 
виплат 

Найчастіше плани пов'язують з працівниками збутових органі-
зацій і стимулюють шляхів збуту для максимізації збуту. Прик-
ладами є подарунки від фірми, особисті витрати та ін. 

 
Соціально-психологічні методи мотивації містять такі ос- 

новні елементи: 
– створення умов, при яких люди могли б відчувати профе-

сійну гордість за те, що краще за інших можуть впоратися з доруче-
ною роботою, причетність до неї, відповідальність за її результати, 
відчували б цінність результатів, конкретну їх важливість; 
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– забезпечення можливостей кожному на своєму робочому
місці показати свої здібності, реалізувати себе в праці, довести, що 
він може щось зробити; 

– визнання, яке може бути особистим і публічним;
– постановка високих цілей, які надихають людей на ефек-

тивну працю; 
– атмосфера взаємної поваги, довіри, заохочення розумного

ризику і терпимості до помилок і невдач; уважне ставлення з боку 
керівництва та колег; 

– просування на посаді, що об'єднує всі розглянуті методи
стимулювання, тому що воно дає більш високу заробітну плату 
(економічний мотив), цікаву і змістовну роботу (організаційний мо-
тив), а також відображає визнання заслуг і авторитету особистості 
шляхом переведення в більш високу статусну групу (соціальний мо-
тив). У той же час цей метод стимулювання є внутрішньо обмеже-
ним: в організації не так багато посад високого рівня, тим паче  
вільних; не всі люди здатні керувати і не всі до цього прагнуть; про-
сування по службі вимагає підвищених витрат на перепідготовку; 

– похвала при завершенні роботи великого обсягу, освоєнні
нових методів праці або нової продукції, впровадження раціоналі-
заторської пропозиції; 

– схвалення в ході процесу, якщо робота виконується якісно;
– підтримка, коли працівник сумнівається, не впевнений, не

може визначитися з вибором цілей, завдань, способів поведінки  
і дії; 

– осуд, тобто використання при спілкуванні з людиною при-
йому звернення до совісті. 

Одним із шляхів вирішення практичного завдання створення 
і вдосконалення системи мотивації праці є розробка ієрархії мотивів 
колективу, окремих професійних груп і конкретних працівників. 

Мотивація і стимулювання як методи управління працею, 
протилежні за спрямованістю: перше направлено на зміну існую-
чого стану; друге – на його закріплення, але при цьому вони взаємно 
доповнюють один одного. Функція стимулювання полягає в тому, 
що вона впливає на трудовий колектив у формі спонукальних моти-
вів до ефективної праці, громадського впливу, колективних та інди-
відуальних заохочувальних заходів [290]. 

Виходячи з цього, заохочення персоналу до трудової діяльно-
сті на підприємстві, крім матеріального стимулювання повинне 
включати і сукупність методів морального заохочення до праці, зда-
тних забезпечити суттєве збільшення виробітку (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Методи мотивації та стимулювання персоналу  

 в ефективному управлінні підприємством та 
 підвищенні інноваційної діяльності [293] 

 
Таким чином, мотивація праці це багатофакторний процес, 

який вимагає уважного підходу при розробці ефективної системи 
мотивації на конкретному підприємстві, обліку характеру діяльно-
сті та індивідуальних особливостей членів колективу. 
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Метою створення та реалізації процесу мотивації персоналу 
на підприємстві є не лише забезпечення досягнення цілей підпри-
ємства шляхом залучення та утримання висококваліфікованих кад-
рів, а й, насамперед, ефективне використання творчого та професій-
ного потенціалу працівника шляхом ефективної мотивації в умовах 
інтелектуалізації діяльності підприємства [17]. Умовні передумови 
формування мотивів інтелектуалізації діяльності підприємства  
дозволяють розробити алгоритм забезпечення цього процесу 
(рис. 5.2). 

На основі розробленого алгоритму стає очевидним, що існує 
необхідність збалансувати мотиви та задовольнити потреби персо-
налу та роботодавця в основі інтелектуалізації підприємства. У той 
же час необхідно задовольнити вимоги роботодавця щодо постій-
ного розвитку підприємства та мотиви персоналу для свого роз- 
витку, інвестуючи в людський капітал, що дозволить останнім під-
вищити кваліфікаційний та освітній рівень, і таким чином забезпе-
чити розвиток для формування та реалізації інноваційного потенці-
алу. Тільки за таких умов можна досягти мети інноваційного роз- 
витку підприємства в умовах інтелектуалізації діяльності. 

Таким чином, можемо зробити основний висновок, що в ос-
нові мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства 
лежить задоволення потреб, формування та збалансування мотивів 
до розвитку власного персоналу та постійний розвиток підприєм- 
ства в особа її керівника (власника). 

Відповідно до основного принципу процесного підходу моти-
вація підприємств розглядається як взаємозалежність безлічі бізнес-
процесів, кінцевою метою яких є підвищення вартості підприємс-
тва. Важливим моментом в розумінні діючих процесів виступає їх 
структурованість і взаємозв’язок.  

Для ілюстрації процесів оцінки впливу мотивації працівників 
на вартість підприємства пропонується використовувати функ- 
ціональну модель IDEF0. 

Методологія функціонального моделювання IDEF0 призна-
чена для формалізації і опису бізнес-процесів. Моделювання почи- 
нається з розробки контекстної діаграми (А-0, рис. 5.3), на якій 
об’єкт моделювання представлений єдиним блоком з граничними 
стрілками, тим самим вказується область моделювання та її кор-
дони. Стрілки на цій діаграмі відображають зв’язок об’єкту моде-
лювання з навколишнім середовищем.  
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Рисунок 5.2 – Алгоритм забезпечення процесу мотивації  
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Рисунок 5.3 –  Контекстна діаграма оцінки впливу мотивації  
  працівників на вартість підприємства 

 
На рис. 5.4 наведена декомпозиція першого рівня моделі, яка 

визначає основні напрямки роботи в рамках інтелектуалізації підп-
риємства. Побудована декомпозиція процесу «Оцінка впливу моти-
вації працівників на ефективність діяльності підприємства». Деко-
мпозиція дозволяє планувати і наочно управляти процесами, що дає 
можливість мінімізувати відхилення плану від факту. Кожна з чо-
тирьох сторін функціонального блоку має своє певне значення: вер-
хня – «Управління», ліва – «Вхід», права – «Вихід», нижня – «Ме-
ханізм». 

Дослідження потреб працівників (блок А.1) дозволить ви-
явити його мотиваційний тип. Для формування більш повної моти-
ваційної картини на підприємстві доцільно застосувати психологіч-
ний підхід в формі анкетування по тесту В. Герчікова. Психологіч-
ний підхід в рамках теорії діяльності виділяє кілька основних пси-
хологічних типів працівників. Класифікація, запропонована В. Гер-
чіковим, включає п'ять типів мотивації: інструментальний (ІН), про-
фесійний (ПР), патріотичний (ПА), господарський тип (ХО)  
і люмпенізований (ЛЮ). 

 
 

Оцінка впливу мотивації  
працівників на ефективність  
діяльності підприємства 

Ро
бі
тн
ик
и 

ві
дд
іл
у 
уп

-
ра
вл
ін
ня

  
пе
рс
он
ал
ом

 

пр
ин
ци
пи

 

П
ер
ел
ік

 п
от
ре
б 

пр
ац
ів
ни
кі
в 

Людський капітал 

М
ет
од
и 
вп
ли
ву

 

Інформація щодо 
потреб працівників Підвищення  

кадрового потенціалу 

управління 

вихід 
вхід 

механізм 



176 

 

Р
ис
ун
о к

 5
.4

 –
  Д
ек
ом
по
зи
ці
я 
ет
ап
ів

 о
ці
нк
и 
вп
ли
ву

 м
от
ив
ац
ії

 п
ра
ці
вн
ик
ів

 п
ід
ви
щ
ен
ня

  
 

 ін
т
ел
ек
т
уа
лі
за
ці
ї п
ід
пр
иє
м
ст
ва

 

П
ід
ви
щ
ен
ня

 к
ад

-
ро
во
го

 п
от
ен
ці
ал
у 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

М
ет
од
и 
ан
ал
із
у

Р
оз
ро
бк
и 
ві
дд
іл
у 

пр
ав
лі
нн
я 
пе
рс
он
ал
ом

  

В
ищ

е 
ке
рі
вн
иц
тв
о 

П
ід
ви
щ
ен
ня

 р
ів
ня

 
ін
те
ле
кт
уа
лі
за
ці
ї 

ви
ро
бн
иц
тв
а 

П
ер
ел
ік

 п
от
ре
б 

пр
ац
ів
ни
кі
в 

Ре
зу
ль
та
ти

 а
на
лі
зу

 
по
тр
еб

 п
ра
ці
вн
ик
ів

 

П
ри
нц
ип
и 
уп
ра
в-

лі
нн
я 
м
от
ив
ац
іє
ю

 
пр
ац
ів
ни
кі
в 

Зб
ір

 т
а 
ан
ал
із

  
по
тр
еб

 п
ра
ці
вн
ик
ів

  
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 А
1 

Ф
ор
м
ув
ан
ня

 с
ис
те
м
и 

ст
им

ул
ів
пі
дв
ищ

ен
ня

 
ін
те
ле
кт
уа
лі
за
ці
ї  

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
   

 А
3 

Б
ал
ан
су
ва
нн
я 
м
от
и-

ві
в 
та

 з
ад
ов
ол
ен
ня

 
по
тр
еб

 п
ер
со
на
лу

 т
а 

ро
бо
то
да
вц
ів

 А
4 

В
иб
ір

 м
ет
од
ів

 м
от
и-

ва
ці
ї д
ля

 п
ід
ви
щ
ен
ня

 
рі
вн
я 
ін
те
ле
кт
уа
лі
за

-
ці
ї п
ід
пр
иє
м
ст
ва

 
   
А

2

Ін
ф
ор
м
ац
ія

 
щ
од
о 
по
тр
еб

 
пр
ац
ів
ни
кі
в 

Л
ю
дс
ьк
і р
ес
ур
си

 

О
ці
нк
а 

за
до
во
ле
нн
я 

пр
ац
ів
ни
кі
в 

В
им

ог
и 
по
да
тк
о-

во
го

 т
а 
тр
уд
ов
ог
о 

за
ко
но
да
вс
тв
а 

Ре
зу
ль
та
ти

 
ан
ал
із
у 
си
с-

те
м
и 
м
от
ив
ац
ії 



 

177 

Входом у блок А.2 будуть результати дослідження потреб ро-
бітників, сформована компетенція для оцінки впливу мотивації пра-
цівників на ефективність діяльності підприємства. На даному етапі 
проводиться опитування серед співробітників щодо наявної сис-
теми мотивації. Співробітникам пропонується розставити пріори-
тети щодо різних видів стимулів. У ході дослідження може бути ви-
явлено, що пріоритетними методами мотивації персоналу залиша- 
ються матеріальна мотивація, тобто заробітна плата, премії, бонуси, 
винагороди, на другому місці – можливість кар’єрного зростання, 
проведення навчання та суспільне визнання. Найменш привабли-
вою може бути участь працівників у прибутках, участь в акціонер-
ному капіталі та медичне обслуговування. Даний етап дає змогу по-
рівняти потреби працівників та керівництва, визначити необхід-
ність реалізації нового проєкту. 

Після оптимізації бізнес-процесу з урахуванням взаємодії 
всіх показників на вході отримаємо мотиваційний профіль праців-
ника. На даному етапі будуть задіяні всі управлінські елементи. 

Входом у блок А.3 будуть сформуванні методи мотивації 
щодо підвищення рівня інтелектуалізації працівників. Після опти-
мізації бізнес-процесу с урахуванням взаємодії всіх показників на 
вході отримаємо: розвиток виробництва нової інноваційної продук-
ції, залучення додаткових інвестицій і, як наслідок, зростання про- 
дуктивності праці, підвищення рівня інтелектуалізації підприєм- 
ства за рахунок мотивації працівників. На даному етапі будуть за- 
діяні всі управлінські елементи, а також технологічні та матеріальні 
ресурси (інвестиції в людський капітал). 

Блок 4 – формування балансу мотивів та задоволення потреб 
персоналу та роботодавців. Формування позитивної мотивації може 
бути досягнуто також за рахунок: інформативності персоналу про 
перспективи і зміст поточних завдань, що стоять перед підприєм- 
ством, необхідності формування сприятливого соціально-психоло-
гічного клімату між співробітниками компанії, формуванні пози- 
тивних відносин між керівниками і їх підлеглими. 

Збалансована система мотивації дозволяє налаштувати сис-
тему винагороди таким чином, щоб співробітники мотивовано ви-
рішували саме ті виробничі завдання, виконання яких з високим 
ступенем надійності призводить до досягнення стратегічних цілей 
підприємства. 

Основою збалансованої системи мотивації є структура, що 
складається з п'яти блоків статичних балансів і одного блоку дина- 
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мічних, тобто перехідних балансів від однієї системи мотивації до 
іншої (рис. 5.5). 

Рисунок 5.5 – Структура збалансованої системи мотивації 

Слід відмітити, що праця фахівців і управлінців підприємств 
наповнена елементами інтелектуальної насиченості і підприємни-
цької діяльності, що накладає певний відбиток на стан деякого  
стомлення від роботи, діяльності в умовах нервового перенапру-
ження і ряду інших чинників, що роблять свій вплив на загальний 
стан задоволеності працею співробітників. Можливості обліку цих 
та інших факторів, глибокий аналіз потреб, вивчення нових тенден-
цій стимулювання персоналу, дозволить домогтися ефективної сис-
теми позитивної мотивації на підприємстві. 

Особливе значення при оцінці ефективності використання  
персоналу на промислових підприємствах України займає до- 
слідження загальної кількості зайнятих та найманих працівників у 
суб’єктів господарювання. Оцінка кількості зайнятих працівників 
наведена в табл. 5.2. Загальна кількість зайнятих працівників по 
промисловості Україні знизилася з 2252,1 тис. осіб у 2015 р. до 
2056,4 тис. осіб у 2019 р., тобто нижче на 195,7 тис. осіб або на 
8,69%. На основі представлених спостерігається зниження кількості 
зайнятих працівників у переробній промисловості (у порівнянні з 
2015 р. на 2,17%).  
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Таблиця 5.2 – Кількість зайнятих працівників на підприєм- 
ствах за видами економічної діяльності  
у 2015-2019 рр., тис. осіб 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Промисловість, у т.ч. 2252,1 2176,9 2151,6 2110,6 2056,4
Переробна промисловість, у т.ч. 1641,9 1600,0 1623,4 1652,1 1606,3
- машинобудівна промисловість 374,2 357,5 349,7 362,1 375,4
- металургійна промисловість 272,8 247,9 237,3 232,2 193,1

Показники Абсолютне відхилення, 2019 р.
Промисловість, у т.ч. -195,7 -120,5 -95,2 -54,2
Переробна промисловість, у т.ч. -35,6 6,3 -17,1 -45,8
- машинобудівна промисловість 1,2 17,9 25,7 13,3
- металургійна промисловість -79,7 -54,8 -44,2 -39,1

Показник Відносне відхилення, 2019 р.
Промисловість, у т.ч. 91,31 94,46 95,58 97,43
Переробна промисловість, у т.ч. 97,83 100,39 98,95 97,23
- машинобудівна промисловість 100,32 105,01 107,35 103,67
- металургійна промисловість 70,78 77,89 81,37 83,16

 
Динаміка кількості найманих працівників за видами промис-

лової діяльності наведена в табл. 5.3. 
 
Таблиця 5.3 – Кількість найманих працівників на підприємс-

твах за видами економічної діяльності у 2015-
2019 рр., тис. осіб 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Промисловість, у т.ч. 2241,4 2168,4 2142,6 2227,6 2152,6
Переробна промисловість, 
у т.ч.

1542,4 1506,6 1536,0 1565,8 1509,6

- машинобудівна промис-
ловість 

370,9 354,2 346,7 359,1 372,4

- металургійна промисло-
вість

262,8 238,6 228,7 223,8 210,7

Промисловість, у т.ч. Абсолютне 
відхилення, 
2019 р. 

-88,80 -15,80 10,00 -75,00
Переробна промисло-
вість, у т.ч. -32,80 3,00 -26,40 -56,20 

- машинобудівна промис-
ловість  1,50 18,20 25,70 13,30 

- металургійна промисло-
вість -52,10 -27,90 -18,00 -13,10 

Промисловість, у т.ч. Відносне 
відхилення, 
2019 р. 

96,04 99,27 100,47 96,63
Переробна промисло-
вість, у т.ч. 97,87 100,20 98,28 96,41 

- машинобудівна промис-
ловість 100,40 105,14 107,41 103,70 

- металургійна промисло-
вість 80,18 88,31 92,13 94,15 
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За аналізований період маємо зростання кількості зайнятих 
працівників у машинобудівній промисловості проти 2015 р. на 
0,32% та зниження  кількості зайнятих працівників у металургійній 
промисловості на 29,22%. Отже, кількість зайнятих працівників на 
підприємствах машинобудівної та металургійної промисловості 
зменшилась, що є свідченням погіршення функціонування даних 
підприємств. 

Отримані дані дають змогу відзначити, що кількість найма-
них працівників по промисловості в цілому зменшилася за аналізо-
ваний період проти 2015 р. на 3,96% або 88,8 тис. осіб. У 2019 р. за 
видами промислової діяльності склалася така динаміка кількості 
найманих працівників по переробній промисловості знизилась на 
2,13% відносно 2015 р., у т.ч. по металургійним підприємствам на 
19,82% та спостерігається незначне збільшення кількості найманих 
працівників на машинобудівних підприємствах на 0,40%. 

В процесі аналізу зайнятих та найманих працівників на про-
мислових підприємствах було досліджено витрати даних підпри-
ємств на персонал (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 – Витрати на персонал підприємств за видами 
економічної діяльності у 2015-2019 рр.,  
млн грн 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Промисловість, у т.ч. 1714447,5 184507,0 233514,3 292647,6 345294,1
Переробна промисло-
вість, у т.ч. 

104785,6 113326,8 149666,9 189906,1 221173,9

- машинобудівна про-
мисловість  

24670,5 27494,3 29738,7 34711,3 40252,2

- металургійна про-
мисловість 

17510,1 17518,8 17625,8 17977,2 18031,4

Промисловість, у т.ч. Абсолютне 
відхилен-
ня, 2019 р. 

173846,6 160787,1 111779,8 52646,5
Переробна промисло-
вість, у т.ч. 116388,3 107847,1 71507 31267,8 

- машинобудівна про-
мисловість  15581,7 12757,9 10513,5 5540,9 

- металургійна про-
мисловість 521,3 512,6 405,6 54,2 

Промисловість, у т.ч. Відносне 
відхилен-
ня, 2019 р. 

201,40 187,14 147,87 117,99
Переробна промисло-
вість, у т.ч. 211,07 195,16 147,78 116,46 

- машинобудівна про-
мисловість  163,16 146,40 135,35 115,96 

- металургійна про-
мисловість 102,98 102,93 102,30 100,30 
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Позитивна динаміка до зростання витрат на персонал також 
спостерігається у звітному періоді за переробною промисловістю 
(на 111,07%), у т.ч. на машинобудівних підприємства витрати  
збільшились у 2019 р. порівняно з 2015 р. на 63,16%, а на металур-
гійних підприємствах на 2,98%. 

Вищезазначена динаміка є позитивною і підтверджує заці- 
кавленість у збільшенні ефективності використання працівників на 
металургійних та металургійних підприємствах. 

Поряд з витратами на персонал важливим фактором, що впли-
ває на продуктивність праці, зацікавленість в результатах роботи, 
соціально-психологічний клімат в колективі, плинність кадрів, за-
доволення потреб та цілей персоналу, чисельність і склад працівни-
ків, ставлення до роботи, відповідальність за виконану роботу, є  
розмір заробітної плати на промислових підприємствах (табл. 5.5). 

 
Таблиця 5.5 – Динаміка середньомісячної заробітної плати 

за видами економічної діяльності у промисло-
вості у 2015-2019 рр. (у розрахунку на одного 
штатного працівника, грн) 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Промисловість, у т.ч. 4789 5902 7631 9633 11788
Переробна промисловість, у т.ч. 4477 5543 7299 9196 11020
- машинобудівна промисловість 4120 5080 6923 8522 10362
- металургійна промисловість 5645 6717 8423 11022 13457

 
Враховуючи дані табл. 5.5, слід зазначити, що окрім серед-

ньомісячної оплати праці працівників, вагому роль відіграє фонд 
оплати праці, який включає фонд основної заробітної плати, додат-
кової заробітної плати та інші заохочувальні виплати, оскільки  
ширше відображає всі види виплат персоналу.  

Аналіз динаміки даних фонду оплати праці на промислових 
підприємствах є необхідним для визначення основного розміру за-
робітної плати, розміру виплат і надбавок, винагород за результа-
тами роботи, соціальних пільг, матеріальної допомоги, тому було 
проаналізовано фонд оплати праці на промислових підприємствах 
за 2018-2020 рр. (табл. 5.6).  

По промисловості за 2020 р. загальний фонд оплати праці ви-
ріс на 61099 млн грн, при цьому частка фонду додаткової заробітної 
плати зменшилася на 0,63 пункту проти 2018 р., але відбулося ско-
рочення фонду основної заробітної плати на 0,3 пункту.  
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Таблиця 5.6 – Структура фонду оплати праці штатних пра- 
цівників за видами економічної діяльності  
у промисловості за 2018-2020 рр., млн грн 

Показник Всього 2018 Всього 2020
ФОП, 
млн грн 

у т.ч., % ФОП, 
млн грн

у т.ч., %

фонд 
основ-
ної ЗП

фонд 
додат-
кової 
ЗП 

фонд 
основ-
ної ЗП

фонд 
основ-
ної ЗП

фонд 
додат-
кової 
ЗП 

фонд 
осно-
вної 
ЗП 

Промисло-
вість, у т.ч. 

213962,7 58,6 36,3 5,1 275061,8 58,3 35,7 6,0

Переробна 
промисло-
вість, у т.ч. 

1337720,8 43,6 35,3 4,0 166830,8 60,6 35,2 4,2

- машино- 
будування 

36642,7 60,8 36,9 2,3 38441,2 60,8 36,3 2,9

- металур-
гія 

25098,0 57,5 33,6 4,1 30890,8 57,0 40,3 2,7

За переробною промисловістю у 2020 р. проти 2018 р. фонд 
оплати праці виріс на 33110 млн грн (24,7%). Подібна динаміка  
фонду оплати праці спостерігається на машинобудівних підприєм-
ствах, так сума ФОП збільшилась на 1798,5 млн грн, або на 4,9% та 
металургійних підприємствах на 5792,8 млн грн, або на 23,0%. 

На машинобудівних та металургійних підприємствах спосте-
рігається зростання фонду оплати праці, що свідчить про нала- 
годження виробничої діяльності, умов роботи, врахування індиві-
дуальних результатів кожного працівника, результативності праці, 
врахування потреб персоналу та задоволення їх інтересів. 

Ще одним чинником впливу на ефективність роботи праців-
ників є використання їх робочого часу, тобто відпрацьованого та 
невідпрацьованого, що впливає на розмір заробітної плати, пра- 
вильність та процес визначення оплати робочого часу, дозволяє ко-
ригувати тривалість роботи, скорочувати тривалість робочого часу, 
здійснювати його облік, сформувати графік роботи, контролювати 
робочий час та дотримання керівництвом підприємств чинного за-
конодавства щодо тривалості робочого часу. Можна відзначити, що 
по промисловості в цілому за 2018 р. відносно 2017 р. відбулося  
зростання відпрацьованого часу на 23 год., скорочення відпустки 
без збереження заробітної плати на 1 год. та переведення з еконо- 
мічних причин на неповний робочий день (тиждень) на 5 год. 
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Щодо переробної промисловості, то за 2018 р. відпрацьова-
ний час працівників підвищився на 22 год проти 2017 р. та невід- 
працьований час знизився на 6 год. 

В цілому, спостерігається позитивна динаміка до зростання 
відпрацьованого робочого часу працівників на підприємствах хар-
чової промисловості, що свідчить про покращення режиму робо-
чого часу, трудової дисципліни, зростання інтенсивності вироб- 
ництва, поліпшення якості праці, ефективність використання робо-
чого часу, полегшення умов праці, спрямування коштів на підви-
щення оплати праці, а також оптимізацію витрат робочого часу, під-
вищення кваліфікації персоналу. 

Підприємства машинобудівної та металургійної промисло- 
вості приділяють достатньо уваги формуванню трудового потенці-
алу та врахуванню факторів впливу на використання персоналу для 
збільшення продуктивності праці, створення належних умов ро-
боти, зростання обсягів виробництва продукції та доцільним є по-
дальше покращення їх функціонування, стимулювання розвитку. 

 
 
5.2. Стимулювання розвитку цифрових навичок  
 та компетенцій працівників різних поколінь 
 
Розробка практичних методів і механізмів мотивації  і стиму-

лювання спирається на теоретичні основи інтелектуалізації підпри-
ємств. Теорія інтелектуалізації повинна ґрунтуватись на тріаді скла-
дових: духовність, технократизм, здібності людини, колективу,  
суспільства; сприймати технократизм, не руйнуючи духовність, 
віру, культуру, цінності. Це співвідношення змінюється у людини в 
циклах (цикли поколінь), які складають 7-12 років, у середньому  
10 років. У циклі людини є три складові його дій: 1 – постановка 
особистої мети і опрацювання програми її реалізації (2-4 роки); дру-
гий етап – боротьба за своє місце у мікрогрупі, колективі, суспіль- 
стві. Це боротьба за лідерство, або входження на інших умовах у 
групу (групи, колектив, громаду). Тривалість ІІ етапу – реалізація 
особистої програми, виходячи із місця у мікроколективі і напрацю-
вання (підготовка) до чергової програми нового циклу. Із особистих 
циклів складаються цикли поколінь, формуються цінності поколінь, 
пов’язані з рівнем технічного розвитку, що і визначає відношення 
до інтелектуалізації виробництва, суспільства. 
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Використовуючи методологічний підхід Л. Виготського [9], 
Андрій Курпатов працює над проблемою поколінь нашого часу. До-
слідник у сучасному людстві виділяє три покоління [219]. 

Індустріальний період суспільно-економічної формації капі-
талізму сформували покоління Х, яке до 90-х років ХХ ст. було па-
нуючим у провідних економічно розвинутих країнах світу (капіта-
лістичних і соціалістичних). Покоління Х по рівню освіти у серед-
ньому знаходиться у діапазоні неповна середня – середньо-спе- 
ціальна. Це покоління, яке критично сприймає дійсність, але добро-
совісно працює, це мовчазні роботоголіки, мають хист до підви-
щення професіональної майстерності, більшість з них віруючі, ви-
ховані на сімейних та національних цінностях, в деякій мірі очіку-
ючи покращення умов праці, життя їх якості. Узагальнення показ-
ника відношення до інтелектуалізації суспільства, виробництва, 
особистості. Вектор інтелектуалізації покоління Х позитивний,  
зростаючий. Цикли поколінь 20 років у 90-ті роки покоління Х, по-
тіснило покоління У – умовно назване як міленіум. Деякі риси це 
покоління перейняло у покоління Х. Але воно менш працездатним, 
мріє отримати більше ніж само віддає суспільству. Частково корис-
тується надбаннями покоління Х, вважає що отримує від суспіль- 
ства недостатньо, знижується довіра до суспільства, держави, 
уряду. Інтелектуально стабільні, без суттєвого його підвищення. У 
10-20 роки ХХІ ст. на арену виходить покоління Z – зумери. Багато 
бажають, але мало здібні для здійснення. Незадоволені дійсністю. 
Більшу частину часу знаходяться в інтернеті, віртуальній сфері. 

На рис. 5.6 наведено співвідношення поколінь, крім тих, що 
розвиваються та пострадянських країн (в кінці ХХ – на початку  
ХХІ ст.). 

Особливість інтелектуалізації покоління Z полягає у тому, що 
інтелект незначної його частини (до 10%) швидко зростає, але зага-
льний вектор від’ємний, падаючий. 

Стрімке впровадження цифрових технологій у виробництво 
та повсякденне життя істотно змінює ринок праці, співвідношення 
на ньому вікових груп, сфер діяльності, форм організації вироб- 
ництва та зайнятості, що потребує випереджаючого формування но-
вих навичок та компетенцій працівників, яких вимагають нові тех-
нології. Цифрові навички стають критично важливими як для пра-
цівників, так і для роботодавців. Для менеджерів і фахівців  обов'я-
зковими стають навички та вміння в галузі пошуку, систематизації, 
фільтрації, оцінки та аналізу великих масивів даних, цифрового  
контенту та інформації. 
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Рисунок 5.6 – Принципова схема співвідношення поколінь,  

 крім тих, що розвиваються та пострадянсь
 ких країн (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)  
 (авторська розробка) 

 
У даний час у світі та Україні активно відбуваються процеси 

цифровізації економіки. На автоматизованих виробництвах керів-
ництво процесами здійснюється в режимі реального часу. Впро- 
ваджені кіберфізичні системи здатні створювати віртуальні копії 
об'єктів фізичного світу, контролюють виробничі процеси, прийма-
ють централізовані та децентралізовані рішення. Вони можуть  
об'єднуватися в одну мережу, взаємодіяти в режимі реального часу, 
самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу роль відіграють ін-
тернет-технології, що забезпечують комунікації між працівниками 
та машинами [277]. Все це потребує відповідної та завчасної підго-
товки персоналу. 

Трудова професійна діяльність сучасного працівника набуває 
все більш вираженої специфіки: змінюються традиційні межі тру-
дової діяльності, посилюється роль індивідуальних якостей та ком-
петенцій працівників, що формуються ще на стадії проєктування  
і впровадження технологій у виробництво. 

Забезпечення конкурентоспроможності у промисловому сек-
торі вимагає зменшення наявних прогалин та невідповідностей у 
навичках і компетенціях співробітників промислових підприємств. 
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Невідповідність перешкоджає спроможності виробничих підпри-
ємств поглиблювати інтелектуалізацію та розвиватися в умовах  
цифровізації. Керівники промислових підприємств у всьому світі  
зізнаються, що не відчувають себе готовими до вимог нової ери. 
Вони розуміють, що адаптація до нових умов і стандартів четвертої 
промислової революції потребує серйозної трансформації не тільки 
бізнес-стратегій, але і готовності людського капіталу до викликів 
майбутнього. 

Дослідження австралійської компанії Spring Professional, яка 
об’єднує експертів у галузі розвитку персоналу, будівництва, архі-
тектури, інженерії, показали, що у більшості успішних підприєм- 
ствах поглиблення інтелектуалізації виробництва здійснюють  
скоординовані команди, у які входять різні фахівці: інженери, фа- 
хівці з інформаційних технологій, логістики, виробництва, менедж-
менту, аналітики, цифрового маркетингу, фінансів, розробників 
програмного забезпечення, фахівців, які розуміють орієнтований на 
людину дизайн і дизайнерське мислення, тощо. Спеціалісти відмі-
чають, що крос-функціональні команди, які можуть містити пра- 
цівників з різними функціональними обов’язками, представників 
різних функціональних відділів, бізнесів тощо, призводять до вели-
ких організаційних інновацій і зростання [135]. Тобто на передній 
план виходить співпраця, яка і дозволяє здійснювати глибокі транс-
формації. 

З огляду на широту можливостей, необхідних для успішного 
поглиблення інтелектуалізації виробництва в умовах цифровізації, 
керівники промислових підприємств повинні враховувати свої  
можливості до залучення фахівців із необхідними для трансформа-
ції підприємства навичками.  

Дослідження свідчать, що робота інженерів у сучасних умо-
вах та у майбутньому як ніколи стане затребуваною. Втім інженери 
багатьох країн поки відстають від прогресу нової ери. Експерти від-
мічають такі ключові напрями, які інженерам у галузі машинобуду-
вання доведеться освоювати в сучасних умовах [89]: 

розробка робототехніки та інших машин, сумісних із техно-
логіями автоматизації; 

створення 3D-принтерів для всього, від виробництва взуття 
до будівельних компонентів; 

побудова легкових автомобілів, які керуються автопілотом та 
працюють від стійкої енергії; 

створення біоніки, когнітивних доповнень та сучасної медич-
ної техніки; 
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проєктування дронів, які використовуються для оборонних 
цілей, сільського господарства та навіть доставки піци; 

створення нових та вдосконалення існуючих технологій стій-
кої енергетики; 

виготовлення ракет, робототехніки, супутників та інших ін-
струментів, що використовуються у космосі; 

побудова датчиків, GPS, RFID та інших засобів та систем сте-
ження; 

нанотехнології для різних сфер. 
Згідно з доповіддю ASME (American Society of Mechanical 

Engineers1), «2028 Vision for Mechanical Engineering», «Vision 2030 – 
Creating the Future of Mechanical Engineering Education» («2028 Ба-
чення машинобудування» [2], «Бачення 2030 – Створення майбут-
нього навчання машинобудування» [3]), інженерам у галузі маши-
нобудування потрібно буде співпрацювати з партнерами по всьому 
світу, щоб застосувати інноваційні рішення та найкращі практики 
для покращення якості життя суспільства. Інженери-механіки про-
тягом наступних двох десятиліть будуть закликані розробляти тех-
нології, що сприяють більш чистому, здоровому, безпечному та 
стійкому глобальному середовищу. «Інженери-механіки машино-
будівної промисловості стануть на передовій у розробці нових тех-
нологій відновлення довкілля, сільського господарства та вироб- 
ництва продовольства, житла, транспорту, безпеки та охорони здо-
ров'я, водних ресурсів», – йдеться у звіті ASME. Все це потребува-
тиме тісної співпраці, що сприятиме розвитку інновацій у галузі на-
нотехнологій, біотехнологій та масштабних систем.  

У звіті ASME зазначається, що нанотехнології та біотехноло-
гії будуть домінувати в технологічному розвитку в найближчі 20 ро-
ків і будуть включені у всі аспекти технології, які щодня впливають 
на життя людей. Нано- і біотехнології забезпечать будівельні блоки, 

                                                           
1 American Society of Mechanical Engineers (ASME) – Американське то-

вариство інженерів-механіків. Просуває мистецтво, науку і практику міждис-
циплінарної інженерії та суміжних наук по всьому світу. ASME – це неко-
мерційна членська організація, яка забезпечує співробітництво, обмін знан-
нями, підвищення кваліфікації і розвиток навичок у всіх інженерних дисци-
плінах з метою допомогти глобальному інженерному співтовариству роз-
робляти рішення, які приносять користь життю. Заснована в 1880 р. невели- 
кою групою провідних промисловців, ASME виросла за десятиліття і налічує 
понад 100 000 членів в більш ніж 140 країнах [About ASME. URL: 
https://www.asme.org/about-asme)]. 
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які майбутні інженери використовуватимуть для вирішення нагаль-
них проблем у різних галузях, у тому числі медицину, енергетику, 
управління водними ресурсами, повітроплавання, сільське госпо-
дарство та управління довкіллям. 

Інновації нового покоління такі, як біо- та нанотехнології, змі-
нюють вимоги до персоналу машинобудівних підприємств. Це  
також обумовлює зміни вимог до навчального процесу. У звіті 
«Vision 2030 – Creating the Future of Mechanical Engineering 
Education» вказано низку проблем, з якими у теперішній час стика-
ються викладачі інженерної справи, зокрема [138]: необхідний 
більш різноманітний практичний інженерний досвід для студентів; 
забезпечення балансу дослідних і галузевих (практичних) навичок 
викладачів у навчальних програмах; розвиток співпраці, творчості 
та інновацій серед студентів і викладачів; розвиток професійних  
і комунікативних навичок студентів на більш високому рівні; під-
вищення гнучкості навчальних програм; інтелектуальна власність, 
інженерна освіта та навчання протягом усього життя, віртуальний 
дизайн. 

У сучасних умовах формується  тенденція  роботи без кордо-
нів – одна з особливостей праці в умовах цифровізації та подій у 
світі, пов’язаних із пандемією Covid-19. Завдяки Інтернету і цифро-
вим технологіям підприємства можуть працювати з талановитими 
фахівцями з будь-якої точки планети.  

Широкого розповсюдження набувають нові форми промис-
лово-трудових відносин та нестандартні форми зайнятості (інсор-
синг, аутсорсинг, фрілансинг, краудсорсинг). Їх формування здійс-
нюється за новими бізнес-моделями. В даних формах зайняті пере-
важно люди молодих поколінь Y та Z, що народилися відповідно у 
1981-1996 рр. (Y) та після 1996 р. (Z) та мають характерні ознаки 
участі у процесах виробництва, а тому потребують спеціалізованих 
підходів до мотивації працівників. 

Процес мотивації працівників до освоєння цифрових навичок 
та компетенцій будується відповідно до потреб і цінностей людини, 
виявлення і формулювання потреб і цінностей працівників є основ-
ним напрямом впливу менеджменту підприємств на спонукання пе-
рсоналу до активних дій у бажаному напряму.  

Мотивація являє собою процес створення умов, за яких пра-
цівники можуть реалізувати свої цінності, потреби, потенціал та які 
чинять суттєвий вплив на цілеспрямовану зміну людиною своєї по-
ведінки. У зв'язку з тим, що процеси цифровізації є принципово 
складними і абсолютно новими, особливого значення набувають 
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методи мотивації персоналу до завчасного отримання цифрових на-
вичок і компетенцій.  

Тому необхідно на основі розуміння особливостей цифровіза-
ції економіки та можливостей участі працівників у виробничих 
процесах на підприємствах обґрунтувати заходи мотивації випе- 
реджаючого формування та розвитку цифрових навичок і компе-
тенцій працівників молодих поколінь. 

Національна академія наук України (НАН України) як стра-
тегічно важливий напрям реформування своєї діяльності викорис-
товує активне залучення до свого складу наукової молоді, ство-
рення та вдосконалення нових форм підтримки талановитих моло-
дих учених (розширення мережі молодіжних дослідницьких лабо-
раторій, започаткування нових програм забезпечення житлом 
тощо), вирішення соціальних проблем співробітників НАН України 
[398], що визначено окремою постановою Президії НАН України 
від 23.10.2020 р. Проводиться аналіз кадрового резерву в установах 
відділення та вжиття заходів щодо його омолодження, створення 
умов для кар’єрного зростання молодих науковців шляхом призна-
чення їх на науково-керівні посади. програм надання молодим на- 
уковцям грантів на проведення наукових досліджень, в тому числі 
кандидатам наук у віці до 35 років («пост-док» гранти). 

Одним із основних завдань Національної академії наук Укра-
їни на теперішній час визначено активне омолодження кадрового 
складу та поповнення наукових установ молоддю, створення для неї 
умов для професійного та кар’єрного зростання за рахунок нових та 
вдосконалення наявних форм підтримки молодих учених [471].  

Особливості мотивації персоналу в умовах цифровізації. 
Значна кількість вітчизняних досліджень присвячена питанням мо-
тивації та цифровізації економіки. Фахівці Інституту економіки 
промисловості досліджують проблеми т рансформації підходів до 
формування людського капіталу в сфері освіти і на підприємствах в 
умовах цифровізації економіки [196; 203; 304], пошуку ефективних 
моделей мотивації та стимулювання персоналу підприємств в умо-
вах цифровізації виробництва та інтелектуалізації праці[190; 191; 
203; 453]. 

У сучасних соціально-економічних умовах, як відзначають 
окремі дослідники [227],  більш актуальним є поняття не просто 
«мотивації», а «інноваційно-орієнтованої мотивації» як цілеспрямо-
ваного та динамічного процесу спонукання працівників до іннова- 
ційної діяльності для досягнення цілей та задач організації в інно-
ваційному розвитку.  
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У даний час виділяють такі особливості мотивації персоналу 
в умовах активізації інноваційних процесів у рамках цифровізації 
[476]:  

1. Фундаментом системи мотивації стає виховання творчої
активності та креативності робітників у сфері інновацій: працівни-
кам повинні бути забезпечені такі умови, при яких вони отримують 
можливість реалізовувати в повному обсязі особистий потенціал в 
інтересах економічного розвитку підприємства.  

2. Суттєвим мотивом працівника стає «відчуття свого місця»
в промисловій компанії: усвідомлення своєї значимості, статусності 
та приналежності до  підприємства.  

3. Значення нематеріальних стимулів на сучасних підприєм-
ствах промисловості значно підвищується, актуальним стає забез-
печення можливості кар’єрного росту.  

Вимоги до кваліфікації та компетенцій персоналу. 
Світовий практичний досвід цифрових перетворень відпра-

цював системи та послідовність  революційних  змін технологій ви-
робництва, склад необхідних компетенцій персоналу [236]. Відпо-
відно до глобального тренду цифровізації економіки особливо за-
требуваними стають такі специфічні навички та вміння [169]: 

1. Цифрові і технічні вміння і навички:
– грамотність в галузі оргтехніки та комп'ютерів;
– грамотне користування офісним програмним забезпечен-

ням;  
– розробка та впровадження спеціальних корпоративних або

галузевих програм;  
– цифровий зв'язок з керівництвом та спільна робота в проєк-

тах;  
– робота з IT-технологіями;
– орієнтація на клієнтів і навички комунікації.
2. Інформаційні вміння і навички:
– вміння в галузі цифрової обробки інформації;
– пошук, обробка, архівування та зберігання великої кіль-

кості даних, а також проміжна аналітика; 
– інформаційна безпека і конфіденційність;
– дотримання вимог мережевого етикету;
– активна участь у громадському житті та житті компанії, ак-

тивна взаємодія за допомогою використання цифрових технологій;  
– управління увагою і емоціями.
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До цього слід додати високотехнічний професіоналізм, 
вміння працювати у стресових умовах, в умовах постійних змін,  
розвиток емоційного інтелекту, мотивованість. 

Впливові міжнародні консультативні компанії вже в даний 
час опікуються питаннями специфіки цифрових навичок та вмінь, 
що вимагають  сучасні виробничі процеси (табл. 5.7). Так, аналіти-
ками Всесвітнього економічного форуму виділено топ-10 ключових 
навичок персоналу епохи четвертої промислової революції [169]. 

В рамках проєкту «Атлас нових професій» виявлено специ- 
фічні так звані «надпрофесійні» навички та вміння, серед яких: си-
стемне мислення, міжгалузева комунікація, управління проєктами  
і процесами, програмування і робота зі штучним інтелектом, муль-
тикультурність, вміння працювати з людьми, робота в режимі неви-
значеності і багатозадачності, здатність до художньої творчості,  
ощадливе виробництво тощо [173].  

 
Таблиця 5.7 – Навички персоналу в епоху четвертої промис-

лової революції у визначеннях деяких інститу-
тів 

Інститут Перелік навичок
Всесвітній еконо-
мічний форум 

Критичне мислення, комплексне вирішення проблем, 
креативність, управління людьми, вміння працювати з 
людьми, навички координації, взаємодії, емоційний інте-
лект, швидкість прийняття рішень, клієнтоорієнтова-
ність. 

Проєкт «Атлас но-
вих професій» 

«Надпрофесійні» навички та вміння: 
системне мислення, міжгалузева комунікація, управління 
проєктами і процесами, програмування і робота зі штуч-
ним інтелектом, клієнтоорієнтованість, багатомовність 
і мультикультурність, вміння працювати з людьми, ро-
бота в режимі невизначеності і багатозадачності, здат-
ність до художньої творчості, наявність естетичного 
смаку, ощадливе виробництво 

Доповідь Світо-
вого банку «Циф-
рові дивіденди» 

Три групи навичок: 
когнітивні (математичні, вміння вирішувати проблеми, 
пам'ять і швидкість мислення); 
соціально-поведінкові (готовність до навчання і отри-
мання нового досвіду, екстраверсія, емоційна стабіль-
ність, навички міжособистісного спілкування);  
технічні (знання методів, технік, технологій, навички для 
певної професії) 

 
У доповіді Світового банку про світовий розвиток «Цифрові 

дивіденди» виділено три групи навичок (компетенцій) працівників 
майбутнього: когнітивні (математичні, вміння вирішувати про- 
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блеми, пам'ять і швидкість мислення); соціально-поведінкові (го- 
товність до навчання і отримання нового досвіду, екстраверсія, емо-
ційна стабільність, навички міжособистісного спілкування);  тех- 
нічні (знання методів, технік, технологій, навички для певної про-
фесії) [257]. 

Викладені заходи актуальні для молодих поколінь. Вказані 
навички доцільно виховувати у працівників у процесі  впрова-
дження цифрових технологій та створювати для цього належні 
умови розширення цифрових компетенцій співробітників, підкріп-
лення  емоційного інтелекту, інтелектуального і соціального капі-
талу. 

Професійне навчання та освоєння цифрових компетенцій. 
В умовах цифровізації економіки трансформуються концеп-

туальні підходи до розуміння сутності професійного навчання. Зро-
стання навченості персоналу відбувається через випереджаюче на-
буття унікальних професійних знань, вмінь і навичок, переосмис-
лення досвіду, зміни цінностей, мотивацій та установок. 

Кадрова стабільність, висококваліфікований персонал та 
сильне лідерство на підприємствах- «прихованих чемпіонах» 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Окремого дослідження потребують такі форми організації  
бізнесу, яких називають  прихованими чемпіонами, оскільки вони 
мають потужні ринкові позиції, але відкрито про себе не заявляють. 
Це, як правило, невеликі за чисельністю компанії. В них працюють 
висококваліфіковані спеціалісти, вкладаються суттєві кошти у про-
фесійне навчання та утримання фахівців. У Німеччині, наприклад, 
такі витрати  на 50% більше, ніж в середній за розміром німецькій 
компанії. Плинність кадрів дуже низька  – 2,7% на рік у порівнянні 
з німецьким середнім показником 7,3%, або показником для США, 
де компанії щороку залишають близько 20% співробітників, а це ін-
телектуальний і соціальний капітал – оригінальні методи роботи, 
досвід і зв'язки з клієнтами.  

Набуття надзвичайного успіху прихованих чемпіонів пов'я-
зане з лідерами. Вони в першу чергу креативні, вольові,  сильні 
люди, які чітко бачать і розуміють стратегічні завдання. Їх стиль ке-
рівництва амбівалентний:  авторитарний, коли мова йде про прин-
ципи і цінності компанії та надання співробітникам свободи дій при 
деталях виконання роботи. Середній термін перебуванням на посаді 
генерального директора становить 20 років. У великих компаніях це 
у середньому 6,2 року. 
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Завдання менеджменту у мотивації нового покоління пер-
соналу.  

Менеджмент підприємств повинен активно реагувати на 
зміни у зовнішньому середовищі, забезпечувати прозорість та  
структурованість всіх бізнес-процесів, розуміти та  враховувати 
особливості управління підприємством в умовах цифровізації, за-
стосовувати дієву систему  мотивації персоналу поколінь Y та Z, які 
виросли в специфічних умовах суспільних трансформацій, отри-
мали освіту, легко засвоюють сучасні цифрові технології, але в силу 
цього мають складнощі процесу мислення, сприйняття, аналізу, са-
мооцінки і самоствердження. На прикладі виявлених деяких ознак 
покоління Z запропоновано перелік заходів щодо  мотивації його 
представників до активного освоєння та використання цифрових 
навичок у виробничих процесах (табл. 5.8). 

 
Таблиця 5.8 – Ознаки покоління Z та заходи щодо мотивації  

 і стимулювання у малому та середньому  
 бізнесі 

Ознака Заходи з мотивації освоєння 
і використання цифрових навичок  

1 2
Важке сприйняття рутинної роботи, рег-
ламентів, необхідності узгоджень 

Обмежений обсяг завдань з рутини

Відчутність досвіду тривалих роздумів 
на складні теми 

Постановка конкретних завдань

Обмеженість глибокої аналітики довгих 
причинно-наслідкових зв’язків 

Недоцільність постановки завдань, що 
потребують стратегічного мислення 

Вузьке смислове сприйняття. Форму-
вання загального образу, картини світу, 
явищ, нехтування і нерозуміння їх гли-
боких основ 

Доцільність додаткових пояснень в об-
разах, нагадувань про події тощо 

Висока довіра пошуковим системам. 
Занижений рівень критичного мислення

Необхідність перевірки фактів та цифр

«Життя з телефоном», спілкування через 
месенджери. Важливість процесів дого-
ворів 

Роз’яснювальна робота щодо інших вер-
бальних способів спілкування та роботи 
з клієнтами 

Покоління  Z – індивідуалісти, робота в 
команді недостатньо ефективна 

Вивчення особливостей особистості та 
використання їх у робочому процесі. 
Ставлення за приклад інших – не ефек-
тивне. Управлінські дії, що спираються 
на унікальність особистості 
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Закінчення табл. 5.8 
1 2

Бажання бути особливим Використання змагання, матеріальне та 
моральне заохочення (Ти можеш все). 
Публічна подяка 

Превалювання кліпового мислення над 
лінійним. «Файєрволл» – сприйняття ін-
формації за перші 8 секунд; виокрем-
лення «корисного та цікавого» 

Перебудова внутрішньо-корпоративних 
та професійних відносин 

Можливість одночасного виконання кі-
лькох завдань. Розуміння виконання пе-
реліку дій відповідно до швидкості дос-
тупного інтернету, визначення пріорите-
тів виконання. 
Розвинута пам’ять, зокрема яскравих об-
разів. Короткий час згадування інформа-
ції 

Окреслення перспектив кар’єрного про-
сування. Забезпечення зростання заро-
бітної плати 

Проблеми ідентифікації поколінь, їх участі у виробничих про-
цесах дуже складні і потребують окремих наукових пошуків. 

Етапи впровадження цифрових навичок та компетенцій на 
підприємствах (рис. 5.7) дають можливість  виявити перелік цифро-
вих навичок працівників, оцінити витрати, доходи, методи і ризики 
впровадження цифрових методів та підготувати відповідну систему 
мотивації.  

З метою більш повного використання інноваційного потенці-
алу, посилення активності та результативності робітників доцільно 
застосовувати різні інструменти мотиваційного характеру [424]: ма-
теріальне та моральне заохочення новаторства та  інноваторства; 
створення необхідних умов у вигляді достатньої свободи професій-
них дій; забезпечення підтримки ефективних комунікацій з коле-
гами як всередині фірми, так і за її межами; забезпечення можли- 
вості кар’єрного розвитку працівників з високим рівнем сформова-
ності необхідних компетенцій.  

Кінцевою метою процесу мотивації є випереджаюче освоєння 
нових компетенцій  та їх ефективне застосування в роботі. Це мож-
ливо за тієї умови, якщо з самого початку навчання орієнтоване на 
виробництво і оптимізацію кожної стадії операційного циклу, а  
також заздалегідь визначено відповідність нових компетенцій по- 
требам споживачів і вимогам виробництва [423]. 

Поглибленню інтелектуалізації виробництва сприятимуть 
такі заходи, пов’язані із розвитком людського капіталу: 
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Рисунок 5.7 – Етапи впровадження цифрових навичок  
та компетенцій на підприємствах  
(складено за джерелом [163]) 

1. Розвиток інженерії. Слід будувати культуру на підприєм-
стві, яка цінує навчання, розробки та впровадження інновацій, сти-
мулювання творчості та випробування нових ідей. 

2. Постійний перманентний розвиток персоналу. Запровад-
ження освітніх програм для набуття сучасних навичок, необхідних 
в умовах Індустрії 4.0. 

3. Прийняття нового способу роботи на підприємстві. Техно-
логії 4.0 надають нові можливості та одночасно спонукають появу 
викликів для фахівців, зокрема інженерів. Приймаючи зміни за- 

Створення умов адаптації персоналу до нової роботи  
в цифровому  форматі 

Етапи впровадження цифрових навичок та компетенцій на підприємствах 

Виявлення переліку інформаційних технологій, необхідних  
для росту рівня ефективності бізнес-процесів, складання набору 

 робітників IT-сервісів для кожного з підрозділів 

Оцінка витрат, доходів, методів і  ризиків впровадження  
цифрових методів 

Створення центру навчання та підтримки належного  
функціонування IT-сервісів 

Визначення нових посадових повноважень, зони відповідальності  
та обсяг обов'язків працівників 

Розробка плану та напрямів освоєння цифрових навичок,  
підвищення кваліфікації та додаткової освіти 
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мість того, щоб протистояти їм, підприємство будете тримати своїх 
фахівців зайнятими та кваліфікованими, щоб не відставати від про-
гресу в галузі.  

4. Гейміфікація як метод формування цифрових компетенцій
працівників  

Вітчизняні фахівці підкреслюють результативність створення 
на підприємствах умов розвитку творчого потенціалу персоналу 
молодих поколінь шляхом психолого-діагностичних тренінгів, ви-
користання мозкового штурму (brainstorm), методу «шести капелю-
хів» Едварда де Боно, методу контрольних запитань, синектичних 
штурмів, щотижневого проведення HR-відділом ділових ігор [417], 
використання ігрових прийомів – гейміфікації.  

У 2002 р. термін «Гейміфікація» вперше застосував Нік Пе-
линг (США). Він дослідив процес використання ігрового  мислення 
та динаміки ігор для залучення аудиторії у діяльність і процес вирі-
шення задач [275]. Враховуючи ознаки поколінь, які зформовані під 
впливом інформаційних технологій, можна стверджувати, що за-
стосування елементів гри (гейміфікації) у діяльності компанії дає 
можливість співробітникам поколінь Y та  Z оперативно бачити свої 
досягнення. Завдяки  зворотному  зв'язку працівники не витрачають 
свою енергію на сумніви та переживання, а просто виконують те, 
що зараз необхідно підприємству. Гра дозволяє переключити век-
тор уваги працівника з рутини на кінцеву мету, перемогу, задіяти 
змагальні мотиви та бажання досягнення успіху. В результаті спів-
робітники відчувають себе необхідними, їх чують, об’єктивно оці-
нюють [228]. Все це є потужним стимулом ефективної, результа- 
тивної роботи  підприємства. 

Таким чином, в теперішний час змінюються вимоги до персо-
налу виробничих підприємств. Створення кваліфікованих команд, 
готових до майбутнього і випереджаючих свій час, побудова куль-
тури підприємства, яка цінує навчання, дослідження та інновації, є 
важливими завданнями національних промислових підприємств.  

А розвиток персоналу і людського капіталу підприємства 
шляхом безперервного навчання, підвищення кваліфікації, обізна-
ності персоналу щодо інноваційних трансформацій та стимулю-
вання збереження висококваліфікованого людського капіталу є 
пріоритетним напрямком розвитку промислових підприємств. Все 
це вимагає тісної співпраці промислових підприємств із науковими 
і освітніми закладами.  
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Сучасний персонал має специфічні запити і потреби, що і зу-
мовлює високий рівень необхідності їх мотивації до розвитку нових 
компетенцій в галузі цифрових технологій. 

Перехід до цифрової економіки та поширення інформаційних 
технологій потребують випереджаючого надбання нових навичок 
та компетенцій працівників.  Цифровізація економіки призводить 
до того, що відбувається розвиток нового покоління персоналу в су-
часних компаніях, що функціонує за системно новими  законами  
і має власну систему цінностей.  

5.3. Методичні підходи оцінювання адаптації  
працівників до інтелектуалізації підприємства  
в умовах цифровізації економіки 

В сучасній економіці знання стали домінуючою компонентою 
у створенні споживчої цінності. Перетворення знань в основне дже-
рело створення цінностей призвело до того, що лідерами нової еко-
номіки стають підприємства, які ефективно управляють знаннями, 
тобто знаходять і створюють  знання та інтегрують  їх в нові про- 
дукти і послуги швидше, ніж їх конкуренти. Безперервні і швидкі 
зміни технологій вимагають безперервного розвитку персоналу. 
Підприємства найбільш зацікавлені у працівниках зі спеціальними 
кваліфікаціями. Одночасно зростання кваліфікації робить працівни-
ків більш мобільними на ринку праці.  

Стабільність персоналу підприємств є одним із ключових  
факторів підвищення якості людських ресурсів. Має значення  
«процес швидкої адаптації працівників до змін, які спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності підприємства та досягнення 
нових конкурентних переваг на ринку» [106]. Під адаптацією пра-
цівників розуміється процес освоєння та практичного використання 
працівниками сутності змісту та умов трудової діяльності, со- 
ціально-психологічного середовища, можливості вдосконалювати 
свої професійні та особистісні вміння та якості [313]. Адаптацію 
працівників також  розглядають як складний психологічний процес, 
що має певні особливості: вступ в нові професійні відносини в но-
вому середовищі [52]. Фахівцями розглянуто моделювання окремих 
процесів, пов’язаних з управлінням персоналу та подальшим про-
гнозуванням його поведінки у певних трансформаційних змінах на 
підприємстві [14]. Пропонується складати прогнози рівня викорис- 
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тання людських ресурсів у процесі активної розробки технологій та 
зміни механізму господарської діяльності підприємства. 

Питання інтелектуалізації персоналу підприємства ряд авто-
рів вбачають у тому, що внаслідок поширення і насичення вироб- 
ництва новітніми технологіями, впровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій на підприємств і в промисловості рівень ін-
телектуалізації діючих підприємствах поглиблюється [23; 21]. Інте-
лектуалізація виробничого середовища деякими науковцями роз- 
глядається як вирішення проблеми взаємодії та обміну знаннями. 
Для працівників задоволення власних потреб (моральних та матері-
альних) від реалізації інтелектуалізації на користь підприємства  
можливе лише за наявності сформованих мотивів розвитку іннова-
ційного потенціалу [7; 18]. 

Інтелектуалізація діяльності підприємства заснована на праг-
ненні досягнення цілей, що вимагає взаємодії керівника (власника) 
і персоналу, досягається за рахунок ефективної мотивації персо-
налу. Тобто, процес мотивації персоналу в умовах інтелектуалізації 
підприємства заснований на забезпеченні його інноваційної діяль-
ності [125; 82]. 

Діяльність сучасного промислового підприємства потребує 
розроблення нових підходів та форм стимулювання його інтелекту-
алізації в умовах цифровізації. Особливістю сучасної праці є поси-
лення ролі індивідуальних якостей працівників, їх компетенцій на 
новому рівні поділу праці, кооперації, цифровізації.  

Інтелектуалізація в сучасних умовах є необхідною умовою 
формування конкурентних переваг, прибутковості, зростання вар-
тості підприємств. Процеси інтелектуалізації на підприємствах по-
винні  відповідати потенціалу їх персоналу та рівню його викорис-
тання. Освіта і наука створюють нові знання і наукові розробки та 
задовольняють попит суспільства на них.  

Інтелектуалізація – це процес зростання ролі інтелекту, інте-
лектуальної праці, що підвищує частку сфер креативного вироб- 
ництва та зміну продукту праці (від матеріального до інтелектуаль-
ного), це процес підвищення ролі застосування та використання 
знань, інформації інноваційного характеру у суспільному житті. 

В умовах Індустрії 4.0, VI технологічного укладу поняття «ін-
телектуалізацію підприємства» визначено як процес підвищення 
ролі, застосування та використання знань, інформації інноваційного 
характеру у функціонуванні підприємства, використання для до- 
сягнення поставлених цілей: передових технологій (розроблених 
і/або придбаних), висококваліфікованого і мотивованого персоналу 
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(навченого і/або залученого ззовні), автоматизації і роботизації ви-
робництва; діджиталізації і цифровізації процесів, нематеріальних 
активів (створених і/або придбаних), штучного інтелекту та ін. Ме-
тою інтелектуалізації підприємства стає його перманентна модерні-
зація у напрямі сучасних технологічних реалій (Індустрії 4.0), без-
перервне випереджаюче навчання персоналу, підвищення інтелек-
туальної складової виробництва, продукції, наданих послуг (певної 
складності, інноваційності, використаних ноу-хау) для сталого роз-
витку, збільшення доданої вартості, прибутку, отримання стійких 
конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках 
[331]. 

Оцінювання інтелектуалізації включає у себе оцінку інтелек-
туального капіталу і складових, факторів, які впливають на нього, 
продуктів інтелектуальної діяльності, стан їх інноваційності, висві-
тлюючи процеси, що впливають на діяльність підприємства і скла-
дність його виробництва [331]. 

Науковці виділяють чотири методи оцінки інтелектуального 
капіталу (ІК) [297; 311]: 1 ) Метод ринкової капіталізації – Market 
Capitalization Methods (MCM); 2) Метод віддачі на активи – Return 
on Assets Methods (ROA); 3) Метод прямого виміру ІК – Direct 
Intellectual Capital Methods (DIC); 4) Метод експертної оцінки – 
Scorecard Methods (SC). 

Цифровізація промислових підприємств супроводжується но-
вими підходами до мотивації працівників, оплати праці залежно від 
кваліфікаційного та компетентного рівня інтелектуалізації підпри-
ємств. Як зазначають А. Боковня, О. Мельников, у сфері інновацій 
основним напрямком мотивації працівників є встановлення винаго-
роди за результати праці. У той же час М. Барабанова, Е. Яковлева, 
Е. Зуйкова відмічають необхідність встановлення пріоритетів інно-
ваційно-орієнтованої спрямованості мотивації персоналу, сфокусо-
ваної на формуванні, розвитку і ефективному використанні кваліфі-
каційно-компетентного рівня працівників, інтелектуально-іннова-
ційної праці та підвищення інтелектуалізації на даній основі, що 
трансформуються в інноваційний капітал підприємства. 

Четверта промислова революція («Індустрія 4.0») впливає на 
зміну складу робочої сили, в тому числі зайнятої в промисловості. 
Експерти відмічають зміну структури ринку праці, що пов’язано з 
тим, що нові технології:  

дозволяють автоматизувати значну кількість процесів, що 
призводить до скорочення робочих місць;  



 

200 

створюють нові можливості для розвитку бізнесу і, отже, 
створюють робочі місця.  

Нові технології визначають нові вимоги до співробітників  
і створюють попит на нові навички. Нова цифрова реальність по- 
требує іншого набору навичок [71]. Існує розрив між навичками, не-
обхідними для роботи, і фактичними навичками, якими володіють 
співробітники. Дослідження показують кардинальний ступінь 
впливу новітніх технологій на характер праці [99]. 

На думку дослідників, в майбутньому успіх підприємств на 
ринку буде визначатися якістю компетенцій співробітників. Масш-
таби змін у виробництві і корпоративній структурі приведуть до  
розширення прав і можливостей співробітників в цій галузі, це  
свідчить про те, що їм доведеться вирішувати більш різноманітні 
професійні завдання. Крім того, співробітники повинні вміти  
швидко адаптуватися до змін і постійно пізнавати щось нове [95]. У 
майбутньому співробітникам буде потрібно аналітичне, критичне  
і творче мислення, ініціативність. 

Це формує принципово новий образ промислового підприєм-
ства, де поєднання високих технологій з  якісно новими вимогами 
до людського капіталу, стає головним фактором економічного роз-
витку. Актуалізується проблема формування ключових компетен-
цій щодо підвищення потенціалу трудових ресурсів, створення на-
уково-технологічної основи забезпечення високотехнологічних га-
лузей промисловості. 

Одним із «прихованих» і суттєвих резервів працівників під- 
приємства є креативність. Доцільно говорити про використання 
креативних здібностей працівників саме в контексті функціону-
вання підприємств, діяльність яких безпосередньо пов’язана з роз-
робкою і реалізацією інновацій та інноваційних продуктів.  

Розробці концепцій, методів і моделей управління креативні-
стю персоналу присвячена значна кількість наукових досліджень  
вітчизняних і зарубіжних вчених. О. Гузєва [244, с. 30] розробила 
моделі мотивації продуктивної і непродуктивної креативності пер-
соналу підприємства. Р. Стернберг [136; 137] запропонував інвести-
ційну теорію креативності, О. Макаренко [316, c. 41] провів до- 
слідження проблем синергетики працівників, В. Герчіков [422] роз-
робив типологічні моделі мотивації, О. Красноносова [306] запро-
понувала моделі мотивації підвищення креативності персоналу на 
основі врахування індивідуально-психологічних особливостей пра-
цівника і можливостей їх самореалізації; О. Вартанова [211] побу- 
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дувала ієрархію якостей креативних працівників підприємства; 
Н. Савіцька [391] обґрунтувала механізми використання прихо- 
ваних здібностей особистості, до яких віднесена креативність;  
О. Кліпкова [294] запропонувала систему факторів, що впливають 
на креативне становище персоналу підприємства. 

Гіпотетично на поведінку працівника в умовах зростання ін-
телектуалізації підприємства впливають:  

– внутрішні фактори
– зовнішні фактори, які пов’язані із діяльністю стейкхолдерів.
Вищезазначена гіпотеза стала основою розробки моделей по-

ведінки людини. Вона заснована на припущенні, що люди характе-
ризуються потребами, бажаннями та очікуваннями різного ступеня 
впливу. Ефективність мотивації залежить від вибору відповідних 
принципів, інструментів та факторів. Процес мотивації поєднує в 
собі вимоги та очікування підприємства стосовно потреб, цінностей 
та очікувань працівників, а задоволеність працівників визначається 
можливістю задоволення роботою, що стимулює підвищення про-
дуктивності праці. 

Сприйняття роботи як значущої в поєднанні з почуттям само-
ефективності, самовизначення окреслюють перспективи підви-
щення рівня інтелектуалізації та цифровізації підприємства. Це по-
глиблює адаптацію працівників до умов інтелектуалізації підприєм-
ства, його цифровізації, підвищує мотиваційний потенціал у відно-
синах «робота-результативність». У сукупності існує потреба сис-
темного дослідження адаптації працівників до підвищення інтелек-
туалізації підприємства, вдосконалення методичних підходів оці-
нювання рівня адаптації працівників, забезпечення системи мотива-
ції працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства в 
умовах цифровізаціїї, що актуально як для підприємств, так і для 
промисловості в цілому. 

Методичний підхід оцінки адаптації працівників до підви-
щення інтелектуалізації підприємства включає блоки цілепокла-
дання; аналітично-оціночний; результати (рис. 5.8); базується на ви-
користанні бального та експертного методів оцінювання, анкету-
вання, що дозволяє кількісно виміряти рівень адаптивності праців-
ників до підвищення інтелектуалізації підприємства, сформувати 
інформаційну базу прийняття управлінських рішень щодо приско-
рення розвитку та підвищення рівня цифровізації підприємств. 
Включає етапи: 
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Рисунок 5.8 – Методичний підхід оцінки адаптації працівни-
ків до підвищення інтелектуалізації підпри-
ємств в умовах цифровізації економіки 

Складено авторами. 

Мета: оцінювання рівня адаптації працівників до підвищення рівня 
інтелектуалізації підприємства  

Етапи 1. Формування цілей оцінки адаптації працівників до підви-
щення інтелектуалізації підприємства. 

Методи: бальний та експертний метод, анкетування, аналітичний 
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Етап 2. Відбір критеріїв оцінки адаптації працівників до підви-
щення інтелектуалізації підприємства 

Етап 3. Вибір факторів, що впливають на рівень адаптації працівни-
ків до наявного стану інтелектуалізації підприємства 

Етап 4. Аналіз тенденцій адаптації працівників до підвищення інте-
лектуалізації підприємства 
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Інтерпретація значення рівня адаптації працівників до зростання ін-
телектуалізації підприємства 

Етап 6. Розробка та реалізація заходів стимулювання працівників 
до підвищення інтелектуалізації підприємства 
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Етап 1. Формування цілей оцінювання адаптації праців-
ників до підвищення інтелектуалізації підприємства 

Сутність етапу полягає у розкритті потенціалу працівника в 
конкретних організаційних умовах. Виявлено безпосередній зв’язок 
рівня адаптації із розвитком загального потенціалу підприємства та 
формуванням його кадрово-інтелектуальної безпеки у тактичній  
і стратегічній перспективі за рахунок своєчасного задоволення  
кількісної та якісної потреби підприємства у працівниках [254], а 
також внутрішньої складової його іміджу шляхом  створення пози-
тивного іміджу менеджменту та бізнес-моделі [253]. 

Етап 2. Відбір критеріїв оцінки адаптації працівників до 
підвищення інтелектуалізації підприємства 

На думку О. Адаменко [161], у процесі адаптації доцільно ви-
ділити чотири основні групи чинників:  

– психофізіологічні (режим і ритм робочого процесу, умови 
праці, робоче місце, фізичні і психологічні навантаження);  

– соціальні (корпоративні цінності і традиції, організаційна 
культура компанії, взаємини в колективі, порядок внутрішньо-орга-
нізаційної комунікації, прийняті норми і стандарти поведінки, соці-
альні ролі, способи взаємодії);  

– професійні (професійні знання, навички та вміння, способи 
підвищення кваліфікації, критерії результативності оцінки праці, 
порядок виконання функціональних обов'язків);  

– організаційні (статус і значущість займаної посади в ієрар-
хічній структурі компанії, роль структурного підрозділу в загальній 
функціональній системі, корпоративні механізми управління на 
підприємстві, положення компанії на ринку). Ю. Тюлькіна [428] 
пропонує для оцінки адаптації працівників використовувати такі 
групи показників: внутрішні (рентабельність продукції,  продукти-
вність праці, стабільність персоналу, динаміка відносних фінансо-
вих втрат з вини персоналу) та зовнішні (професійно значимі влас-
тивості, професійні знання, вміння і навички професійна мотивація, 
професійна самооцінка і рівень домагань, можливості саморегуляції 
і стресостійкість особливості професійного взаємодії, загальна фі-
зична тренованість). 

Н. Гребенюк та М. Іпатов [242; 76] використовують для  
оцінки адаптації працівників групи показників:  

– гендерно-вікова структура;  
– рівень кваліфікації;  
– рівень мотивації;  
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– рівень продуктивності;
– рівень корпоративної прихильності (Додаток Г.1).
Подальша бальна оцінка адаптації працівників до підвищення 

інтелектуалізації підприємств проводиться за показниками, запро-
понованими Н. Гребенюк та М. Іпатовим.  

Етап 3. Вибір факторів, що впливають на рівень адаптації 
працівників до підвищення інтелектуалізації підприємств 

Деякі автори [398; 428] пропонують класифікувати фактори, 
які впливають на адаптацію персоналу в організації, за наступними 
ознаками: можливість управління чинниками; сила впливу на про-
цес адаптації; міра об’єктивності; джерело виникнення; частота 
прояву та ін. 

О. Милехіна та І. Адова [323] поділяють фактори успішної 
адаптації персоналу на три групи: соціальні, особистісні та індиві-
дуально-психологічні, що підкреслюють якості та стан працівника, 
але не характеризують рівень організації кадрової роботи, мотива-
цію та відносини у колективі. 

Аналіз показує, що адаптація працівників як явище підпадає 
під вплив таких факторів: – професійні –  професія, складність про-
відної технології, зміст праці, можливості для професійного росту, 
стаж роботи, наявність посадових інструкцій; – організаційні – ор-
ганізаційна структура підприємства, корпоративна структура, стиль 
керівництва, організація праці, наявність стандартів роботи, наяв-
ність програм навчання, адаптації, оцінка персоналу, наявність ка-
налів комунікації, виконання юридичних аспектів регулювання 
праці; – психофізіологічні – умови праці, технічна безпека, охорона 
праці; – соціально-психологічні – психологічний клімат в підрозділі 
та на підприємстві, наявність системи мотивації, особисті фактори 
(соціально-демографічні – вік, стать; характеристики особистості – 
мотиви, інтереси, цілі, цінність орієнтації, ділові якості; особисті та 
ділові фактори керівників – відкритість та дружелюбність по відно-
шенню до працівників, розуміння необхідності процесу адапта-
ції); – економічні – рівень заробітної плати, строк виплат, наявність 
системи преміювання. 

Етап 4. Аналіз тенденцій адаптації працівників до підви-
щення інтелектуалізації підприємства 

Аналіз тенденцій адаптації працівників до підвищення інте-
лектуалізації підприємства проводиться на основі використання 
РЕSТ та SWOT-аналізу. Зіставлення сильних і слабких внутрішніх 
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чинників розвитку адаптації працівників до підвищення інтелекту-
алізації підприємства з можливостями і загрозами зовнішнього се-
редовища проводиться на основі матриці SWOT-аналізу. На під- 
ставі  результатів експертного оцінювання розробляються кон- 
кретні напрямки  адаптації працівників до підвищення інтелектуа-
лізації підприємства за рахунок професійного розвитку особистості 
в рамках загальної стратегії управління людськими ресурсами. 

Оптимальним інструментом для аналізу та оцінки зовніш-
нього середовища підприємства, самооцінки та визначення свого 
місця в галузі, в конкурентному середовищі, середовищі одно- 
профільних підприємств в регіоні, в країні, в світі є PEST-аналіз, в 
основі якого виявлення, групування і оцінка впливу політичних (Р), 
економічних (Е), соціальних (S) і технологічних факторів (Т). На  
підставі отриманих результатів експертних оцінок розробляються 
конкретні напрямки мотивації працівників щодо підвищення інте-
лектуалізації. 

Етап 5. Розрахунок показників оцінки адаптації працівни-
ків до підвищення інтелектуалізації підприємства 

Для цього рекомендується провести індивідуальну бальну 
оцінку адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації під- 
приємства на основі критеріїв, наведених у Додатку Г.2.  

Ступінь відповідності цільових оцінок Кij встановлюються за 
бальною шкалою. При цьому привласнена бальна оцінка аргумен-
тується відповідними значеннями показників, які характеризують 
рівень адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації під- 
приємства. Максимальна позитивна оцінка дорівнює 10 балам, мі-
німальна – 5 балів, відсутність значення показника – 0 балів. 

Якщо складова оцінки характеризується декількома показни-
ками результативності, в розрахунку Рi використовуються середні 
арифметичні значення рівня досягнення всіх відповідних показни-
ків. 

На основі оцінок Кij та їх вагових коефіцієнтів розрахову-
ються бали по критерію Кi: 

 Ki  = ΣKij * zij , (5.1) 
де zij – ваговий коефіцієнт підкритерію, який використовується для 
оцінки адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації під- 
приємства. 

Обґрунтування ваги коефіцієнтів використовується для оцін-
ки адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації підприєм- 
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ства. Для оцінки вагового коефіцієнту використовується експерт-
ний метод, здійснюється вибірка респондентів. Це провідні фахівці 
підприємств  та фахівці, що беруть участь в проведенні оцінки інте-
лектуалізації. Шкала балів критеріїв оцінки адаптації працівників 
до підвищення інтелектуалізації підприємства наведена у Додат- 
ку Г.2. 

Результати проведеної оцінки узгодженості думок респон- 
дентів наведені в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 – Ранги, запропоновані експертами 

Експерт 
Рівень 
компе- 
тентності 

Параметр* 

а1 а2 а3 а4 а5 

1 0,79 2 3 5 4 1
2 1,00 1 3 2 5 4
3 0,76 1 2 3 4 5
4 0,79 2 1 3 5 4
5 0,84 2 3 5 4 1
6 0,92 2 1 3 5 4
7 0,44 2 1 3 5 4
8 0,68 2 3 5 1 4
9 0,79 1 3 2 5 4
10 0,91 5 3 1 2 4

Сума рангів зважених 
за рівнем компетент- 
ності експертів, Ві 

16,02 18,70 24,77 31,76 27,55 

Середня оцінка 1,60 1,87 2,48 3,18 2,76 

Відхилення від серед-
ньої суми рангів  
( )BBi −

-7,74 -5,06 1,01 8,00 3,79 

Квадрати відхилень 59,91 25,60 1,02 64,00 14,36 

* Примітка. Параметр – вага коефіцієнтів:
а1 – відповідність цільової програми основним напрямам Концепції  

розвитку страхового ринку – Z1 = 0,1; 
а2 – відповідність змісту програми уніфікованим вимогам, що пред'яв-

ляються до неї; якість представлення звітності по реалізації програми) – 
Z2 = 0,1; 

а3 – виконання планових обсягів фінансування і залучення додаткових 
коштів для реалізації програми – Z3 = 0,1; 

а4 – рівень досягнення цільових індикаторів і показників, виконання за-
ходів програми – Z4 = 0,35;а5 – коефіцієнт результативності реалізації цільових 
програм, оцінка динаміки результативності реалізації програми – Z5 = 0,35. 
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Середня сума рангів дорівнює 76,23
3

3

1 ==


=i
iB

B . 

Для оцінки середнього ступеня узгодженості думок респон-
дентів використаний коефіцієнт конкордації [238]:  
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де m – кількість чинників;  
n – число спостережень; 
S – відхилення суми квадратів рангів від середньої квадратів  

рангів. 
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S = 59,91 + 25,60 + 1,02 + 60,0 + 14,36 = 164,90. 
Коефіцієнт конкордації може змінюватися в межах 0 до 1: 
0 – зв'язку між оцінками різних експертів не існує; 
1 – всі експерти дали однакові оцінки. 
Отримане значення свідчить про статистичну значущість ду-

мок експертів. 
Щоб переконатися, що отримане значення коефіцієнта кон- 

кордації, яке характеризує середній ступінь узгодженості думок  
експертів, є величиною невипадковою і отриманим результатам  
можна довіряти, перевіряється його значущість. Необхідність такої 
оцінки виникає внаслідок використання вибіркового числа фахів-
ців, в результаті висновок може бути випадковим. Для цього вико-

ристовується критерій згоди Пірсона (
2χ ) [416].  

Для оцінки ступеня узгодженості думки експертів скористає-

мось критерієм згоди 
2χ : 

 
)1(

12

1
2

−⋅⋅⋅
=

nnm

Sχ . (5.4) 

Якщо таблрозрах
22 χχ > , то при заданому рівні значущості 

отриманий коефіцієнт вважається значущим. Інакше можна ствер-
джувати про відсутність зв'язку між досліджуваними ознаками. 
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Порівнюючи фактичне значення з табличним значенням для 
відповідного числа мір свободи К = n – 1 і при заданому рівні  
значущості (α = 0,05), визначається, що коефіцієнт конкордації є
величина не випадкова і дійсно характеризує наявність певної  
узгодженості думок експертів. Результатам можна довіряти  

( 5,9894,9 22 =>= χχ розрах ).
Запропонована бальна оцінки адаптації працівників до підви-

щення інтелектуалізації підприємства R формується з використан-
ням вагових коефіцієнтів Хi  критеріїв Ki: 

 R = К1 * Х1 + К2 * Х2 + К3 * Х3 + К4 * Х4 + К5 * Х5.  (5.5) 
Відповідно до Стерджесса [295] проводиться розподіл зна-

чення коефіцієнту на відповідні групи. 
– ефективний рівень адаптації – при R ≥ 10 балів;
– помірно ефективний рівень адаптації – при 8 ≤ R ≤ 10 балів;
– малоефективний рівень адаптації – при 5 ≤ R ≤ 8 балів;
– неефективний рівень адаптації – при R < 5 балів.
Інтерпретація результатів оцінки адаптації працівників до 

підвищення інтелектуалізації підприємства наведено у табл. 5.10. 

Таблиця 5.10  – Інтерпретація результатів оцінки адаптації 
працівників до підвищення інтелектуалізації 
підприємства 

Значення 
бальної 
оцінки 

Інтерпретація отриманих результатів 

≥ 10 Система адаптації працівників ефективна. На підприємстві прово-
диться фінансування процесу адаптації працівників. Розроблено 
перелік адаптаційних заходів. Робітники задоволені процесом 
адаптації, що забезпечує високий рівень продуктивності 

8 ≤ R ≤ 10 Існуючі на підприємстві система адаптації є достатньо ефектив-
ною. Розроблено нормативно-методичне забезпечення процесу – 
положення про адаптацію, програма адаптації. Більша частина ро-
бітників задоволена організацією адаптації 

5 ≤ R ≤ 8 На підприємстві є окремі формальні елементи нормативно-мето-
дичного забезпечення процесу адаптації. Перелік адаптивних за-
ходів, які проводяться на підприємстві є незначною. Існують про-
блеми з забезпечення росту продуктивності праці 

< 5 На підприємстві відсутня система адаптації працівників. Не роз-
роблена програма адаптації. Працівники незадоволені проведен-
ням процесом адаптації до підвищення інтелектуалізації підпри-
ємства, що призводить до низького рівня продуктивності 
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Системне використання наведених показників дозволяє пе-
рейти на бальну оцінку рівня адаптації персоналу до інтелектуалі-
зації, при якій різнобічна, різноманітна діяльність працівників отри-
мує кількісну оцінку й дозволяє визначити потенційні межі інте- 
лектуалізації персоналу підприємства.  

Ефективність викладеного методичного підходу обумовлює її 
цілеспрямованість, адресність і універсальність застосування. Виді-
лення ключових критеріїв дає можливість сконцентрувати увагу на 
потрібних процедурах та інформації, що значно економить трудо-
витрати і час. 

Етап 6. Розробка та реалізація заходів стимулювання пра-
цівників до підвищення інтелектуалізації підприємства 

Система стимулів підприємства спрямована на підвищення 
задоволення працівників процесами підвищення рівня інтелектуалі-
зації. Результатом підвищення рівня інтелектуалізації підприємства 
є створення внутрішніх спонукальних мотивів людини до інтелек-
туальної своєї праці на даному підприємстві, на своїх робочих міс-
цях. Система стимулювання інтелектуалізації підприємства впли-
ває на систему мотивації працівника. Це викликає необхідність 
створення зворотного зв’язку, а саме – мотиви працівників повинні 
сприяти створенню оптимальних стимулів (рис. 5.9). 

 
 
 

Рисунок 5.9 – Взаємозв’язок системи стимулювання інте 
лектуалізації підприємства та системи  
мотивації працівників 

Встановлено, що вдосконалення системи стимулювання інте-
лектуалізації підприємства досягається двома взаємопов’язаними 
процесами: по-перше, підбором персоналу з наявністю мотивів, 

Система стимулів, 
яка створена на 
підприємстві 

Функціональна модель  
організації інтелектуалізації  

на підприємстві 
Інструменти впливу 

Підвищення віддачи від інтелектуалізації підприємства на основі  
задовільності робітників від своєї діяльності 

Вдосконалення системи мотивації інтелектуалізації підприємства 
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спрямованих на підвищення інтелектуалізації праці; по-друге, та 
використанням відповідних стимулів, здатних забезпечувати мак-
симальний результат від інтелектуалізації підприємства. Ставлення 
працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства є не 
менш важливий фактором, ніж зростання обсягів продаж прибутко-
вості і інші «матеріальні» показники діяльності. Фактори подібного 
«емоційного» характеру доцільно аналізувати для подолання опор-
тунізму персоналу. Перетворення якісної інформації працівників 
щодо підвищення інтелектуалізації підприємства в кількісну ін- 
формацію можливо на основі матриці (табл. 5.11), яка встановлює 
зв'язок між найбільш поширеними прагненнями співробітників з 
приводу їх емоційної реакції на підвищення інтелектуалізації під- 
приємства та бальною оцінкою реакції. 

Таблиця 5.11 – Матриця «Ставлення працівників до  
підвищення інтелектуалізації підприємства»  

Бали Реакція робітників на зміни 
Характер 

(супротив / 
 підтримка змін) 

5 Абсолютна підтримка змін, довіра та готовність до 
підвищення інтелектуалізації  

позитивно під-
тримують на-

прями 
4 Реалізація творчого потенціалу співробітників
3 Напрямки підвищення інтелектуалізації підприєм-

ства знаходять розуміння у співробітників 
2 Відчуття причетності до змін, які відбуваються
1 Сподівання щодо покращення положення підприєм-

ства, на  просування по кар’єрних сходах 
пасивна реакція 

на зміни 
(нейтральне) 

0 Нейтральне відношення співробітників до заплано-
ваних змін 

-1 Сумніви, які викликані можливістю створення нега-
тивних змін 

-2 Невпевненість у власних силах за рахунок нестачі 
професійних знань та навичок 

суттєвий супор-
тів щодо змін 
(негативне) 

-3 Зростання конфліктів у колективі через незгоду пра-
цівників з невизначеним рішенням керівництва 

-4 Роздратованість через переконання співробітників у 
тому, що зміни негативно вплинуть на їх положення 
на підприємстві 

-5 Повне несприйняття змін, умисне гальмування ро-
боти 
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Мотивація працівників до підвищення інтелектуалізації під- 
приємства в умовах цифровізаціїї розглядається за матрицею, яка 
наведена на рис. 5.10.  

Рівень адап-
тації праців-
ників до 

підвищення 
інтелекту- 
алізації під-
приємства 

неефек-
тивний 

працівники 
з низькою моти-
вацією та пози-

тивним відношен-
ням до змін 

працівники 
з низькою моти-
вацією та нейт-
ральним відно-
шенням до змін 

працівники 
з низькою моти-
вацією та нега-
тивним відно-
шенням до змін 

мало- 
ефек- 
тивний 

працівники зі 
зниженою моти-
вацією та пози-

тивним відношен-
ням до змін 

працівники зі зни-
женою мотива-
цією та нейтраль-
ним відношенням 

до змін 

працівники зі 
зниженою моти-
вацією та нега-
тивним відно-
шенням до змін 

помірно 
ефек- 
тивний 

працівники з по-
мірною мотива-
цією та позитив-
ним становлен-
ням до змін 

працівники з по-
мірною мотива-
цією та нейтраль-
ним відношенням 

до змін 

працівники з по-
мірною мотива-
цією та негатив-
ним відношенням 

до змін 
ефек- 
тивний 

працівники з ви-
сокою мотива-
цією та позитив-
ним становлен-
ням до змін 

працівники з ви-
сокою мотива-

цією та нейтраль-
ним становлен-
ням до змін 

працівники з ви-
сокою мотива-
цією та негатив-
ним відношенням 

до змін 
позитивне нейтральне негативне

Ставлення праці-
вників до підви-
щення інте- 

лектуалізації під-
приємства 

Рисунок 5.10 – Матриця мотивації працівників до підвищення  
інтелектуалізації підприємства в умовах  
цифровізаціїї 

Матриця дозволяє виробити індивідуальний підхід до роз- 
витку кожного співробітника, визначити загальні цілі менеджменту 
і за рахунок цього збільшити управлінську ефективність, оскільки 
на високий рівень мотивації, перш за все, впливає безпосередній ке-
рівник співробітника. Падінням мотивації можна вважати трива-
лим, якщо понад кварталу, має місце зниження індикаторів мотива-
ції та невиконання норм. 
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В табл. 5.12 наведені методи стимулювання робітників до під-
вищення інтелектуалізації підприємства. Орієнтація керівництва 
підприємства на індивідуальні здібності і цілі працівника дозволяє 
впливати на них за допомогою матеріальних і соціальних спонука-
льних мотивів. 

 
Таблиця 5.12 – Методи стимулювання робітників до  

 підвищення інтелектуалізації підприємств 
Методи стимулювання Методи стимулювання інтелектуалізації робітників 

підприємства 
Програма матеріаль-
ного стимулювання 

Індивідуалізація праці, тобто розмір заробітної плати 
залежить від освіти, інтелекту, творчості, профе-
сіоналізму, активності; від кінцевих результатів дія-
льності колективу; використання роялті

Полегшення праці  Надання працівникам більш змістовної, цікавої, важ-
ливої, роботи, відповідної їх особистим інтересам 
і схильностям; повне визнання і адекватна оцінка ви-
конаної роботи 

Партисипативність  Залучення працівників у прийняття рішень, участь у 
вирішенні проблем, які відносяться до роботи, поділ 
відповідальності за прийняті рішення 

Ротація Більшою мірою горизонтальна ротація, оскільки пси-
хологія творчої людини така, що вона не прагне до 
влади; створіння можливості для підвищення квалі-
фікації, самовдосконалення 

Синектика (Synectics) –
метод стимулювання 
творчої активності 

Створення особливих умов, що стимулюють вису-
вання несподіваних, нестереотипних аналогій і асо-
ціацій до поставленого завдання 

 
Отже, при формуванні мотивації і стимулювання персоналу, 

як складових ефективного управління та підвищення інтелектуалі-
зації підприємства, необхідно врахування ряду вимог, серед яких 
основними є наступні: комплексність мотивів та стимулів; інформо-
ваність про діючу систему стимулювання; справедливість компен-
саційних та заохочувальних виплат; диференційованість та гаран-
тованість стимулюючих виплат; суспільна гласність; гнучкість, 
оперативність та періодичність використання; залучення працівни-
ків до розробки методів стимулювання праці; рівність можли- 
востей; поступовість змін, відчутність застосування. 

Викладені вище методичні підходи опрацьовані в оцінці  
ефективності системи стимулювання інтелектуалізації на прикладі 
машинобудівного підприємства. 

Матриця SWOT-аналізу представлена в табл. 5.13. 
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Таблиця 5.13 – Матриця SWOT-аналізу тенденцій адаптації  
працівників машинобудівних підприємств  
до підвищення рівня їх інтелектуалізації  

СИЛА СЛАБКОСТІ

1. Стабільна робота підпри-
ємства 
2. Високий рівень кваліфіка-
ції працівників, наявність бази 
перепідготовки кадрів 
3. Великий досвід роботи
промислового персоналу 
4. Освіта працівників на до-
статньо високому рівні  
5. Високі показники вико-
ристання кадрового потенці-
алу 

1. Плинність персоналу вище середніх показни-
ків по промисловості  
2. Низька зацікавленість працівників у розвитку
підприємства  
3. Створення ефективної системи мотивації
праці, в тому числі забезпечення зростання се-
редньомісячної заробітної плати, що перевищує 
середню зарплату в регіоні. 
4. Участь підприємств в підготовці кадрів на
умовах державно-приватного партнерства; 
вкладення інвестицій в освіту майбутнього пра-
цівника в рамках цільової контрактної підго-
товки

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

1. Досягнення НТП в умовах
цифровізації обумовлює онов-
лення теоретичних та прак-
тичних знань.  
2. Впровадження привабли-
вого компенсаційного пакету. 
3. Соціальна політика, спря-
мована на робітників підпри-
ємства 

1. Відтік кваліфікованих молодих спеціалістів
за кордон. 
2. Погіршення соціальної інфраструктури регі-
ону здійснює значний вплив на кадровий потен-
ціал підприємства. 
3. Перетік кваліфікованих кадрів до конкурен-
тів. 
4. Старіння висококваліфікованих працівників.
5. Зростання витрат на підготовку та освіту пра-
цівників

За своїм характером впливу на рівень інтелектуалізації маши-
нобудівних підприємств фактори зовнішнього середовища можуть 
бути розділені на ті, що знижують або підвищують інтелектуалі- 
зацію підприємств. Зведені результати PEST-аналізу наведені в 
табл. 5.14. 

Зазначені групи чинників надають різнохарактерний вплив на 
рівень інтелектуалізації машинобудівних підприємств. Виникає не-
обхідність адаптації до чинників, що стримують підвищення ефек-
тивності системи інтелектуалізації підприємств в умовах цифрові-
зації. 

Оцінка адаптації працівників до підвищення інтелектуалізації 
підприємства проведена на прикладі ПрАТ «НКМЗ» (табл. 5.15). 

Отримані значення свідчать, що рівень адаптації працівників 
до підвищення інтелектуалізації підприємства є помірно ефектив- 
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ним. Оцінювання підвищення рівня ефективності інтелектуалізації 
на підприємствах згідно із розробленими методами підтверджує на-
дійність та достовірність як методу, так і розрахунків. 

 
Таблиця 5.14 – Характер впливу зовнішнього середовища на 

рівень інтелектуалізації машинобудівних під-
приємств 

Групи фа-
кторів 

Фактори  Описання тенденції Характер 
впливу 

Соціальні 
фактори 

Демогра- 
фічна  

ситуація 

Скорочення чисельності населення 
трудового віку, зростання трудо-
вого навантаження 

Зни-
ження 

Міграційна 
Політика 

Орієнтація політики держави на 
стимулювання міграційних потоків 
населення з відповідним рівнем 
кваліфікації 

Зрос-
тання 

Освіта Усунення дефіциту кваліфікацій-
них робітників та інженерних кад-
рів  

Зрос-
тання 

Технологі-
чні фак-
тори 

Новітні тех-
нології 

Формування нової технологічної 
бази економічних систем, яка за-
снована на використанні новітніх 
досліджень в області цифровізації 

Зрос-
тання 

Наявні техно-
логії 

Скорочення машинобудівної галузі 
та використання наявних техноло-
гій  

Зни-
ження 

Енергоефек-
тивність ви-
робництва 

Підвищення енергоефективності 
виробництва, що викликає розви-
ток інфраструктури  

Підви-
щення 

Еконо- 
мічні  

фактори 

Динаміка  
макроеконо-
мічних фак-

торів 

Уповільнення зростання світової 
економіки та як наслідок скоро-
чення темпів економічного роз-
витку  

Зни-
ження 

Експортні 
можливості 

Скорочення попиту на продукцію 
машинобудування  

Зни-
ження 

Конкуренція Посилення глобальної конкуренції, 
які охоплюють не тільки традиційні 
ринки, капіталів, технологій та роз-
витку людського потенціалу 

Зни-
ження 

Політичні 
фактори 

Глобалізація Структурні перетворення в еконо-
міці, які викликані  

Зни-
ження 

Підписання 
Угоди з ЄС  

Необхідність забезпечення конку-
рентоспроможності машинобудів-
ної галузі  

Зни-
ження 
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Таблиця 5.15 – Результати оцінки адаптації працівників до 
підвищення інтелектуалізації підприємства 
ПрАТ «НКМЗ» 

Показник 2019 р. Вагова 
оцінка 
показ-
ник 

Бал Розраху-
нок  

1 2 3 4 5
1. Гендерно-вікова структура працівни-
ків – 0,15 
1.1. Частка жінок в загальній кількості пер-
соналу 

35 0,2 10 2

1.2. Частка жінок в органах прийняття 
управлінських рішень підприємства 

11 0,2 5 1

1.3. Частка осіб віком до 40 років в загальній 
кількості персоналу 

38 0,3 10 3

1.4. Частка осіб віком до 40 років в органах 
прийняття управлінських рішень підприєм-
ства 

52 0,3 10 3

Всього - - - 1,35
2. Рівень кваліфікації персоналу – 0,25
2.1. Частка витрат на підвищення кваліфіка-
ції персоналу в загальному обсязі витрат на 
персонал в підприємстві 

11 0,25 10 2,5

2.2. Частка персоналу, що підвищував квалі-
фікацію протягом останнього року, у загаль-
ній кількості персоналу 

35 0,15 10 1,5

2.3. Частка персоналу, що підвищував квалі-
фікацію протягом останніх трьох років, у за-
гальній кількості персоналу 

47 0,10 10 1

2.4. Наявність формалізованої системи атес-
тації кадрів 

наявна 0,15 10 1,5

2.5. Рівень знання ЕОМ і комп'ютерних тех-
нологій 

висо-
кий 

0,15 10 1,5

2.6. Рівень знання світових передових техно-
логій, стандартів і систем сертифікації 

серед-
ній 

0,1 5 0,5

2.7. Кількість раціоналізаторських пропози-
цій за рік 

5 0,1 10 1

Всього - - - 2,38
3. Рівень мотивації персоналу – 0,25
3.1. Частка премій в структурі витрат на 
персонал підприємства 

15 0,25 10 2,5

3.2. Співвідношення середньої заробітної 
плати підприємства до середньоринкової 

47 0,15 5 0,75

3.3. Частка витрат на поліпшення умов праці 
працівників в загальних витратах підприєм-
ства 

11 0,35 10 3,5
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Закінчення табл. 5.15 
1 2 3 4 5

3.4. Наявність формалізованої системи сти-
мулювання та мотивації кадрів 

Наявна 0,25 10 2,5

Всього - - - 2,31
4. Рівень продуктивності персоналу –
0,15 
4.1. Відношення прибутку до загальної кіль-
кості працівників підприємства 

79,19 0,6 10 6

4.2. Відношення прибутку до витрат на 
утримання працівників підприємства 

12 0,4 10 4

Всього - - - 1,5
5. Рівень корпоративної прихильності 
персоналу – 0,2 
5.1. Рівень плинності працівників підприєм-
ства 

1,5 0,6 5 3

5.2. Частка керівного складу персоналу під-
приємства, переміщеного на керівні посади 
внаслідок внутрішньої ротації працівників  

1 0,4 5 2

Всього - - - 1,0
Рейтинг  1,35 + 2,38 + 2,31 + 1,5 + 1,0 = 8,54

 
Сфера управління персоналом знаходиться сьогодні під впли-

вом значних технологічних зрушень і можливостей, викликаних 
процесами цифровізації економіки і суспільства. Передові техноло-
гії охоплюють не лише процес організації та ведення бізнесу, а й усі 
функціональні складові підприємницької діяльності. Доведено, що 
використання запропонованої логіко-концептуальної моделі дозво-
лить комплексно оцінити рівень адаптації працівників до підви-
щення інтелектуалізації підприємства в умовах цифровізації та оці-
нити результативність системи стимулювання працівників до під-
вищення інтелектуалізації підприємства, що дає можливість прий-
мати обґрунтовані управлінські рішення. 

 
 
5.4. Визначення ефективності системи стимулювання 

працівників до підвищення інтелектуалізації  
промислових підприємств 

 
Інноваційна парадигма розвитку економіки обумовлює необ-

хідність освоєння сучасних методів та інструментів господарю-
вання, спрямованих на виявлення та ефективне використання внут-
рішнього потенціалу підприємства з урахуванням специфіки його 
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діяльності. Перед промисловими підприємствами встає комплекс 
складних проблем, пов’язаних з управлінням їх діяльністю. В цьому 
аспекті особливого значення набувають питання стимулювання 
трудової діяльності працівників, вирішення яких дозволяє найбільш 
повно використовувати наявний трудовий потенціал і таким чином 
дає можливість підвищити соціально-економічну ефективність 
будь-якого виробництва.  

Мотивація і стимулювання як методи управління працею про-
тилежні за спрямованістю: мотивація слугує зміні існуючого стану; 
стимулювання спрямоване на його закріплення, але при цьому вони 
взаємодоповнюють. Функція стимулювання, на думку Е. Kiseleva 
[84], полягає в тому, що вона впливає на трудовий колектив у формі 
спонукальних мотивів до ефективної праці, громадського впливу, 
колективних та індивідуальних заохочувальних заходів. 

Отже, мотивація спонукає і переконує людей щось робити. 
Однак мотивація відображає загальне бажання. Автори праці [151] 
зазначають, що покарання та заохочення виступають як методи мо-
тивації. У зв’язку з цим матеріальна складова – гроші розглядається 
як інструмент оплати праці, але це не єдиним мотиваційним факто-
ром. 

Мотивацію працівників слід розглядати, на думку Hitka et al. 
[59], як психологічний процес, який стимулює та підтримує люд-
ську діяльність. Мотивація працівників – головна складова процесу 
управління, і відповідні знання з цих питань повинні бути отримані 
керівниками підприємства. Мотивація – це рушійна сила, завдяки 
якій підприємства докладає зусиль у надії досягти своєї мети. Мо-
тиви вжитих заходів можуть бути різними залежно від потреб лю-
дини, робочого місця та культурного середовища, а також потенці-
алу досягнення певної мети. Отже, мотивація являє собою бажання, 
намір чи бажання чогось досягти. Це психологічний процес, який 
зазнають усі працівники на робочому місці; це головний елемент їх 
трудового потенціалу, тоді як їх ефективність визначає рівень їхньої 
компетентності. З іншого боку, мотивація має на меті підвищити рі-
вня інтелектуалізації підприємства [27; 29]. 

Мотивація не є однорідною. Деякі дослідження вказують на 
відмінності в мотивації працівників. Такі відмінності є регіональ-
ними та культурними [59], залежать від віку та стадії професійної 
кар’єри [57; 25], пов’язані з приналежністю до даного покоління 
[108] або визначаються рівнем освіти [129]. 
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Використовуючи стандартний метод мотивації персоналу, як 
фіксовану зарплату керівник не може зацікавити працівник ефек- 
тивно працювати для підвищення рівня інтелектуалізації підприєм-
ства. Необхідно використовувати кілька мотиваційних чинники 
(адже людина має багато потреб, і вони не завжди обмежуються ма-
теріальною винагородою). Неефективна система мотивації призво-
дить лише до тимчасового успіху та втрати у вигляді плинності ви-
сококваліфікованих кадрів через слабкий взаємозв’язок інтересів 
підприємства і його працівників, підвищує соціально-психологічну 
напруженість у колективі [53].  

Слід зауважити, що у літературі доволі часто ототожнюються 
поняття «мотивація» та «стимулювання» або розглядаються як  
близькі слова синоніми. Нерідко також трактують сутність мотива-
ції через стимулювання (і навпаки). З позиції Samygin S. [128] мо-
тивація – це «функція управління, стимулювання окремого праців-
ника або групи до дій, що призводять до досягнення цілей організа-
ції». Для спростування чи підтвердження цієї тези розглянемо та-
кож зміст поняття «стимулювання». 

Вивчення методичної літератури з питань розробки та впро-
вадження систем мотивації праці на підприємствах дозволило ви-
явити наявність трьох взаємопов’язаних компонентів (груп методів) 
мотивації праці.  

Kamalian et al. [83] відмічає, що у мотивованого співробітника 
цілі збігаються з цілями підприємства і відповідно спрямовує свої 
зусилля на успіх виробництва. Стимули розглядаються як основні 
чинники, які спонукають співробітників до ефективної роботи. Ін-
шими словами, система заохочень і винагород розширює можливо-
сті працівників і полегшує досягнення цілей інститутів [13]. Від- 
сутність відповідного стимулу може негативно позначитися на про-
дуктивності співробітників, немає досягнення цілей інститутів 
[110]. Стимули можуть бути фінансовими чи нефінансовими. Поки 
фінансові стимули носять в основному грошовий характер, напри-
клад у вигляді надбавок до заробітної плати або участі в прибутку, 
нефінансові стимули не є грошовими і включають мотивацію, пох-
вала і вдячність керівника, увагу від лідерів, можливості керувати 
проєктами або робочими групами, субсидований транспорт для пе-
рсоналу і надання та ін. (Kompaso et al. [87]) припустили, що мене-
джери повинні використовувати фінансові та нефінансові пільги 
для заохочення працівників до більшої відданості. В існуючих дос-
лідженнях велику увагу приділяють прибутку (Ogbonnaya et al. 



219 

[109]). Розподіл прибутку можна вважати, як участь на відміну від 
пільг. Це пояснюється встановленням причинно-наслідкового 
зв’язку між будь-якими стимулами і ступенем лояльності співробі-
тників до керівництва підприємства. Protsyk [117], Sladkevich [133], 
Kolot [86] розглядають стимулювання, як процес впливу на праців-
ника з метою пробудження у нього певних мотивів, але відмінний 
від мотивації. 

Стимулювання працівників є процесом формування, роз- 
витку і реалізації стратегії і політики, які орієнтовані на досягнення 
цілей підприємства за допомогою залучення і збереження профе-
сійно-підготовленого персоналу і, перш за все, за допомогою ефек-
тивної, сильної і стійкої мотивації, комплексного стимулювання, 
що є предметом інтересу для всіх груп персоналу підприємства. В 
першу чергу, це означає винагороду людей відповідно до їх цінності 
для підприємства, що вимірюється за допомогою їх поточного і по-
тенційного вкладу в результати. 

Існує потреба у подальшому дослідженні оцінювання сис-
теми стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації 
підприємства. Доцільно вдосконалити методичний підхід оцінки 
ефективності системи стимулювання працівників до підвищення ін-
телектуалізації підприємства з метою забезпечення мотивації пра-
цівників до підвищення стимулювання інтелектуалізації підприєм-
ства. 

На рис. 5.11 наведена система стимулювання працівників до 
підвищення інтелектуалізації підприємства. 

Проведення оцінки ефективності системи стимулювання пра-
цівників до підвищення інтелектуалізації підприємства дозволить 
зрозуміти, наскільки раціонально використовуються фінансові ре-
сурси, доцільно застосовуються моральні і соціальні способи моти-
вації для підвищення продуктивності і якості праці. 

При розробці методики оцінки ефективності системи стиму-
лювання працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства 
важливо використовувати ті показники, які будуть найбільш повно 
відображати специфіку даної галузі. Показник ефективності – це  
кількісна або якісна характеристика роботи об’єкту управління 
(працівника, структурного підрозділу, підприємства), визначає сту-
пінь ефективності управлінського впливу.  

Показник повинен: 
1) відповідати поставленим цілям і завданням системи моти-

вації; 
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Рисунок 5.11 – Система стимулювання працівників  
до підвищення інтелектуалізації підприємства 

2) інформативним, тобто з певним ступенем імовірності оці-
нювати фактичний стан системи управління і прогнозувати очіку-
ваний результат в майбутньому; 

3) доступним для збору вихідних даних і подальшого аналізу;
4) досліджуваним в динаміці.
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Shostak [131] пропонує розраховувати інтегральний показник 
для оцінювання систем стимулювання праці персоналу за такими 
складовими: збалансованість систем стимулювання; ресурсоміст-
кість систем стимулювання; продуктивність систем стимулювання. 
Значення того чи іншого показника в конкретний момент часу саме 
по собі є малозначним. Для прийняття обґрунтованих управлінсь-
ких рішень показники важливо аналізувати в динаміці, тому мето-
дика їх отримання повинна бути практично незмінною, а форма 
збору, накопичення і аналізу інформації – зручною в застосуванні. 

Для здійснення оцінювання системи стимулювання працівни-
ків до підвищення інтелектуалізації підприємства рекомендується 
використовувати мінімальну кількість показників, достатню для 
отримання об'єктивних результатів: для характеристики кожної зі 
складових (рис. 5.12).  

Вибрані показники відповідають критерію доступності та ін-
формативності, що забезпечує простоту і зручність їх застосування 
на практиці. При необхідності здійснення більш глибокого аналізу 
в практичних умовах дані показники можуть бути доповнені або за-
мінені іншими виходячи з особливостей діяльності конкретного 
підприємства.  

Орієнтуючись на те, що однією з цілей систем оплати праці 
працівників є посилення їх мотивації до підвищення інтелектуалі-
зації підприємства, пропонується наступна методика оцінки ефек-
тивності системи стимулювання працівників, що включає комплекс 
показників, які дозволяють оцінити «економічну» та «соціальну» 
складові ефективності, а також врахувати ефект як для працівників, 
так і для роботодавців. 

Діагностику ефективності систем стимулювання праці персо-
налу та їх впливу на результативність діяльності пропонується про-
водити за допомогою розрахунку інтегрального показника за насту-
пними етапами. 

На першому етапі здійснюється розрахунок по кожному з 
показників. Рекомендується їх розраховувати за підсумками року, 
але можливо зменшити інтервал (півроку, квартал). 

1. Показники, які характеризують збалансованість системи
стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації підпри- 
 

ємства. До даної групи показників відносять: темп зростання се- 
реднього кваліфікаційного рівня працівників; коефіцієнт плинності 
кадрів. 
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Рисунок 5.12 – Етапи оцінювання ефективності системи  
стимулювання працівників до підвищення  
інтелектуалізації підприємства з метою  
забезпечення сталого розвитку 

Система стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства 

Збалансованість: 
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каційного рівня 
працівників; 
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– коефіцієнт вико-
нання плану; 
– частка ФОП персо-
налу; 
– відношення серед-
ньої заробітної плати 
працівників; 
– віддача видатків на 
матеріальне стиму-
лювання праці праці-
вників 

Соціальна активність:
– задоволеність працівни-
ків рівнем заробітної плати; 
– задоволеність працівни-
ків справедливістю матері-
ального стимулювання; 
– задоволеність працівни-
ків соціальними гарантіями 
і виплатами; 
– Задоволеність працівни-
ків морально-психологіч-
ним кліматом 

Складові оцінки ефективності системи управління 
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Ефективності використання ресурсів на стимулювання працівників до підвищення  
інтелектуалізації та результативність діяльності підприємства 
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1.1. Темп зростання середнього кваліфікаційного рівня 
працівників (Ткв, %) розраховується за формулою 

%,100
0

1 ×=
Кв

Кв
Ткв (5.6)

де  Kв1 – середній рівень кваліфікації персоналу за поточний період; 
Kв0 – середній рівень кваліфікації персоналу за попередній пе-

ріод. 
Даний показник відображає привабливість підприємства на 

ринку праці, формується в першу чергу за рахунок системи стиму-
лювання працівників. Крім цього, він побічно характеризує мотива-
цію персоналу до постійного розвитку та професійного зростання, 
що призведе до підвищення інтелектуалізації підприємства. 

1.2. Коефіцієнт плинності кадрів (Kтек, %) розраховується 
за формулою: 

%,100
.

×−=
чисЧср

УсобУвнеж
Ктек (5.7)

де Унеж.пр – кількість звільнених за небажаним для установи при-
чин;  
Усоб – кількість звільнених за власним бажанням;  
Чср.чис – середньооблікова чисельність персоналу за період. 

Цей показник, як правило, опосередковано характеризує сис-
тему стимулювання підприємства. 

2. Показники, які характеризують ресурсоємність системи
стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації підпри-
ємства. До даної групи показників відносять: 

2.1. Коефіцієнт виконання плану (Kп, %) розраховується за 
формулою 

%,100×=
Пп

Пф
Кп (5.8)

де Пф – обсяги фактично виконаних показників (в натуральних оди-
ницях або в грн);  
Пп – обсяги встановлених нормативних показників (в натураль-

них одиницях або в грн). 
Всі нормативні планові показники розраховуються як в нату-

ральних одиницях (т, кг, л, одиниць), так і в грошових (грн). 
Даний показник відображає ефективність діяльності підпри-

ємства і, отже, роботи всього персоналу та є об’єктивним.  
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2.2. Частка ФОП персоналу, який адаптувався до підви-
щення інтелектуалізації підприємства в загальному ФОП персоналу 
(Dп, %) розраховується за формулою 

%,100×=
ФОПзаг

ФОПп
Dп (5.9)

де ФОПп – обсяг ФОП персоналу, який адаптувався до підвищення 
інтелектуалізації підприємства, грн;  
ФОПзаг – обсяг загального ФОП на підприємстві, грн. 

2.3. Відношення середньої заробітної плати працівників, 
що займається інноваціями на підприємстві, до загальної суми  
фонду заробітної плати (Dфоп, %) розраховується за формулою 

%,100×=
ФОПзаг

ФОПі
фопD (5.10)

де ФОПі – середня заробітна плата працівників, які реалізують інно-
вації на підприємстві. 

2.4. Віддача видатків на матеріальне стимулювання праці 
працівників (Вм) розраховується за формулою 

%,100×=
ФОП

В
мВ (5.11)

де В – виручка від реалізації, грн. 
Даний показник відображає обсяг реалізованої продукції, яка 

припадає на 1 грн коштів матеріального стимулювання праці пра- 
цівників. 

3. Показники, які характеризують соціальну активність сис-
теми стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації 
підприємства. До даної групи показників відносять: 

3.1. Задоволеність працівників рівнем заробітної плати 
(Уз / п) розраховується з використанням соціологічних опитувань за 
шкалою від «Повністю незадоволений» до «повністю задоволе-
ний». Це прямий, хоча і дещо суб’єктивний показник, що відобра-
жає реальну думку робітників підприємства про заробітну плату. 

3.2. Задоволеність працівників справедливістю матеріаль-
ного стимулювання (а саме справедливістю змінної частини заро- 
бітної плати) (Усп.мат.с) розраховується з використанням соціоло- 
гічних опитувань за шкалою від «повністю незадоволений» до  
«повністю задоволений». 
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Також прямий і частково суб’єктивний показник, що відобра-
жає реальну думку персоналу про те, наскільки матеріальне стиму-
лювання справедливо розподіляється на підприємстві. 

3.3. Задоволеність працівників соціальними гарантіями  
і виплатами (Усоц.г) розраховується з використанням соціологічних 
опитувань за шкалою від «повністю незадоволений» до «повністю 
задоволений». 

Дозволяє оцінити ємність і дієвість соціального пакету під- 
приємства. 

3.4. Задоволеність працівників морально-психологічним 
кліматом на підприємстві (Умат.-псіх.кл) розраховується з вико- 
ристанням соціологічних опитувань за шкалою від «повністю неза-
доволений» до «повністю задоволений». 

Дає можливість оцінити спектр моральних стимулів, що ви-
користовуються в організації, а також її корпоративну культуру. 

На другому етапі проводиться визначення рівня ефектив- 
ності системи стимулювання працівників до підвищення інтелекту-
алізації підприємств. 

Ступінь відповідності цільових показників оцінюється за  
бальною шкалою від 0 до 10 балів.  

Для оцінки вагових коефіцієнтів підкритерію використову-
ється експертний метод. Для цього була проведена вибірка респон-
дентів, до якої увійшли фахівці, що беруть участь у проведенні  
оцінки інтелектуалізації, і провідні фахівці підприємств. Для визна-
чення ваги коефіцієнтів рекомендується проводити індивідуальну 
бальну оцінку адаптації працівників до підвищення інтелектуаліза-
ції підприємства на основі розроблених критеріїв (Додаток Г.3). На-
ведені показники не дозволяють всеохоплююче оцінити робітника, 
бо кожна людина сповнена виключно індивідуальних особливос-
тей.  

Пропонується для об’єднання розрізнених показників підпри-
ємства використовувати один із методів факторного аналізу, а саме, 
метод головних компонент (МГК), за допомогою якого доцільно 
здійснити визначення вагових коефіцієнтів показників, що характе-
ризують складові антикризового потенціалу. Оскільки метод го- 
ловних компонент заснований на взаємозв’язку вихідних ознак,  
перед побудовою головних компонент необхідно перевірити наяв-
ність кореляції між Х1 ... XР для кожної групи показників. Для пе- 
реходу до головних компонентів проводиться визначення власних 
значень кореляційної матриці. 
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На третьому етапі здійснюється якісна оцінка ефективності 
системи стимулювання працівників до підвищення інтелектуаліза- 
ції підприємства. На основі використання формули Стерджесса 
проведено розподіл значення коефіцієнту на відповідні групи.  
Якісну характеристику системи стимулювання працівників до під-
вищення інтелектуалізації підприємств наведено у табл. 5.16. 

Таблиця 5.16 – Шкала якісної характеристикам оцінювання 
ефективності системи стимулювання праців-
ників до підвищення інтелектуалізації підпри-
ємств 

Кількість  
балів 

Характеристика системи стимулювання працівників

Іеф ≥ 10 Зона високого рівня ефективності систем стимулювання персо-
налу підприємства 

8 ≤ Іеф ≤ 10 зона нормального рівня ефективності систем стимулювання пер-
соналу підприємства 

5 ≤ Іеф ≤ 8 зона низького рівня ефективності систем стимулювання персо-
налу підприємства 

Іеф < 5 зона незадовільного рівня використання систем стимулювання 
персоналу (кризового становища). 

Отже, показники, які задовольняють поставленим умовам, а 
саме одночасно відображають економічну і соціальну ефективність 
і ефективність з боку працівника і роботодавця. Співвідношення по-
казників по різним аспектам ефективності системи стимулювання 
працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства пропо-
нується здійснювати на основі використання табл. 5.17. 

Використання запропонованих коефіцієнтів системи стиму-
лювання працівників до підвищення інтелектуалізації підприємства 
дозволяє перейти до бальної оцінки рівня ефективності, при якій  
різнобічна, різноманітна діяльність працівників отримує кількісну 
оцінку й дозволяє визначити потенційні межі інтелектуалізації пра-
цівників та їх готовність до підвищення інтелектуалізації підприєм-
ства.  

Здійснено розрахунок ефективності системи стимулювання 
працівників до та після реалізації запропонованих методів стиму-
лювання працівників до підвищення рівня інтелектуалізації підпри-
ємства (табл. 5.18). 

Наведені результати розрахунку на підґрунті запропонованих 
етапів оцінювання ефективності системи стимулювання працівни-
ків до підвищення інтелектуалізації промислових підприємств на-
ведені на рис. 5.13. 
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Таблиця 5.17  – Матриця співвідношення показників по різ-
ним аспектам ефективності системи стиму-
лювання працівників до підвищення інтелек-
туалізації підприємства 

Вид ефек-
тивності 

Ефективність 
для роботодавця 

Ефективність 
для працівника 

Еконо- 
мічна 

ефектив-
ність 

1. Коефіцієнт підвищення плану.
2. Темпи росту середньо- кваліфіко-
ваного рівня працівників. 
3. Коефіцієнт поривності кадрів

1. Частка ФОТ персоналу,
який адаптувався до підви-
щення інтелектуалізації під-
приємства в загальному 
ФОП персоналу 

Соціальна 
ефектив-
ність 

1. Рівень інформованості працівників
про механізму наявності всіх компо- 
нентів заробітної плати та наявних на 
підприємстві соціальних виплат та мо-
ральних заохочень. 
2. Відношення середньої заробітної
плати працівників, що займається 
інноваціями на підприємстві, до за- 
гальної суми фонду заробітної плати 

1. Задоволеність робітників
рівнем заробітної плати. 
2. Задоволеність робітників
справедливістю матеріаль-
ного стимулювання. 
3. Задоволення працівників
соціальними гарантіями та 
виплатами. 
4. Задоволеність робітників
морально-психологічним 
кліматом на підприємстві 

Таблиця 5.18 – Результати оцінювання ефективності системи 
стимулювання працівників до підвищення  
інтелектуалізації підприємств 

Показники

Підприємства 

1 Показ-
ники, які 
характери- 
зують зба-
лансова- 
ність 

2 Показ-
ники, які 
характери- 
зують  

ресурсо- 
ємність 

3 Показ-
ники, які  
характери-
зують соціа-
льну актив-

ність 

Ін-
теграль-
ний по-
казник 

ПАТ «ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ АГРЕ-
ГАТНИЙ ЗАВОД» 

7,56 6,15 8,03 7,03

ПрАТ НКМЗ 7,51 6,27 7,72 7,15
ПАТ «Хартрон» 7,53 6,64 7,93 7,36
ПАТ «Київський за-
вод «РАДАР»» 

7,13 6,08 7,33 6,84

ПАТ «ДАТАГРУП» 7,38 6,11 7,78 7,05

Аналіз показників, що визначають ефективність системи сти-
мулювання персоналу, свідчить про наявність низького рівня ефек-
тивності. Необхідно зазначити, що жодне з досліджуваних підпри-
ємств не увійшло у групу з високим рівнем інтегрального показника  
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Рисунок 5.13 – Графічна інтерпретація груп показників 
оцінювання ефективності системи  
стимулювання працівників до підвищення  
інтелектуалізації підприємств 

ефективності стимулювання персоналу, що свідчить про необхід-
ність коригування системи стимулювання персоналу на всіх цих 
підприємствах. Низький рівень, значною мірою обумовлено неста-
більним станом цих підприємств, який не відповідає умовам забез-
печення відповідного рівня ефективності діяльності персоналу. 

Таким чином, визначено, що для вдосконалення системи сти-
мулювання інтелектуалізації підприємства існують два взаємо-
пов’язаних процесів: по-перше, підбір персоналу з набором моти-
вів, спрямованих на підвищення інтелектуалізації праці; по-друге, 
вибір відповідних стимулів, здатних дати максимальний результат 
від інтелектуалізації підприємства. 

Отже, орієнтація керівництва підприємства на індивідуальні 
здібності і цілі працівника дозволяє впливати на них за допомогою 
матеріальних і соціальних спонукальних мотивів. 

Оцінювання ефективності систем стимулювання персоналу 
підприємств базується на використанні методичного підходу, який 
дозволяє підвищити ефективність систем на основі оцінки об’єдна-
них за приналежністю до певної групи показників, які формують 
єдиний інтегральний показник. Діагностику ефективності систем 
стимулювання працівників пропонується проводити за допомогою 
розрахунку інтегрального показника за наступними складовими: 
«Збалансованість систем стимулювання», «Ресурсоємність систем 
стимулювання»; «Соціальна активність систем стимулювання». 
Проведений аналіз за запропонованими складовими надає можли-
вість комплексно оцінити ефективність систем стимулювання про-
мислового підприємства.  
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6. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

6.1. Активізація державного регулювання відновлення 
промисловості на новій технологічній основі  

Орієнтація на економічні моделі західних країн, викорис-
тання як мейнстриму ліберальної моделі та рекомендацій моделі 
Вашингтонського консенсусу, ознаками якої є свобода вивозу капі-
талу, приватизація, переважна частка іноземних інвестицій, в умо-
вах України не спрацьовує. У США ідеологом і лідером цього на-
пряму рекомендацій став М. Фрідман, у Європі та пострадянських 
країнах – сучасні неоліберали та економісти Інституту Гайдара, Ви-
щої школи економіки, ряду економічних кафедр вищих навчальних 
закладів. В Україні ця модель реально застосовується, хоча пере- 
важно без успіху: прямі іноземні інвестиції на рівні 2-3% загального 
обсягу інвестицій реального сектору економіки, кредити банків у 
структурі джерел інвестування складають 5-8% (при 15-20% за кре-
дит, що недоступно для промислових підприємств, рентабельність 
яких складає в середньому 5%). Населення якщо і має коштів для 
інвестування, відсутні дієві механізми мотивації їх залучення у  
розвиток. 

Для України нагальним є завдання підвищення якості дер- 
жавного управління та регулювання бізнес-середовища, управління 
підприємствами, пошуку відповідних інструментів стимулювання 
інвестиційної діяльності, розвитку конкурентних відносин та від- 
новлення промисловості на новій технологічній основі.  

В Інституті економіки промисловості НАН України виконано 
ґрунтовні дослідження [205, 202, 183, 8, 192, 193] щодо виявлення 
проблем розвитку економіки, її державного сектору, промислово-
сті, пошуку механізмів та інструментів інвестиційної активності 
підприємств та відновлення промислового виробництва. Надано 
ґрунтовні докази на користь проведення політики імпортозамі-
щення та локалізації виробництва для національних виробників 
[207]. 

Дослідженнями Інституту окреслено механізми та обґрунто-
вано  функції економічних інститутів при цільовому кредитуванню 
інвестиційних проєктів підвищення інтелектуалізації промислових 
підприємств [195]. 
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Інші дослідження акцентують увагу на функціонуванні моне-
тарного механізму в Китаї, країнах Європейського Союзу та мож-
ливостях його використання в Україні [222]. 

Автори відмічають активну роль Центрального банку в Китаї 
в досягненні величезних масштабів ефективності економіки, саме: 
нагляд та контроль фінансової сфери, домінування в структурі фі-
нансової системи реального сектору економіки, великих державних 
банків, неринковий, стабільно низький рівень національної грошо-
вої одиниці у відношенні до валюти США та світових валют, низькі 
«неринкові» процентні ставки, регульований фондовий ринок [221, 
с. 26]. Заслуговує на увагу висновок дослідників про підхід до еко-
номіки Китаю та її розвитку з позиції  національних інтересів та ві-
кової історії, що є ілюстрацією застосування тріалектичного мето-
дологічного підходу. 

Визначено, що в країнах ЄС [221] плаваючий курс національ-
них валют не є домінуючим, широко застосовується єдиний моне-
тарний механізм регулювання економічного розвитку шляхом ви-
значення обсягів грошової емісії та рівня ключової процентної  
ставки. Для подолання кризи в країнах-членах ЄС Європейський 
Центральний банк застосовував заходи по стимулюванню ділової 
активності, активізації суверенних і банківських фінансів. Це полі-
тика зниження ставок рефінансування по кредитам і депозитам, 
придбання комерційних паперів, корпоративних облігацій і цінних 
паперів, забезпечених активами, довгострокових державних і кор-
поративних зобов’язань комерційних банків та інших корпорацій. 
Ставки по депозитам вперше в історії головних центральних банків 
світу були зменшені до від’ємних значень [221, с. 60]. 

Ряд авторів вбачають необхідним та актуальним розробку 
ефективного монетарного механізму стимулювання економічного 
розвитку України. Так, відомий український учений А. Даниленко 
ще у 2013 р. обґрунтовував доцільність управління розвитком еко-
номікою на основі затверджених національних пріоритетів  і інвес-
тиційних проєктів з безготівковою емісією Національного банку 
України для їх реалізації [247, с. 18]. Підхід до державного управ-
ління економікою за принципом концентрації наявних матеріаль-
них, людських і фінансових  ресурсів на обмеженій кількості дер-
жавних пріоритетів  дозволив окремим країнам за 15–20 років у  
кінці ХХ – початку ХХІ ст. досягти вагомих результатів у еконо- 
мічному розвитку та показниках експорту. Це Республіка Ко- 
рея, Сингапур, В’єтнам. Дані підходи є цілком прийнятними для 
України, не потребують додаткових «дорогих» інвестицій, і за 
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умови політичної волі вищого керівництва можуть бути реалізовані 
в державі.  

Істотними джерелами активізації інвестиційної діяльності 
підприємств зростання рівня доходів населення, на думку ряду екс-
пертів [456, 396, 397] при підтримці і політичній волі суспільства  
і влади можуть стати: повернення в Україну вивезених протягом 
останніх 10 років від $ 100 до 116 млрд, з яких близько $ 70 млрд 
знаходяться в зарубіжних банках [397]. За даними експертів, з Ук-
раїни щорічно виводиться понад $ 10 млрд, у тому числі лише в  
формі дивідендів в 2017 р. виведено $1,8 млрд, у 2018 р. – $ 3,5 млрд 
[397]. 

За даними Центру економічних досліджень та В. Шабуніна 
[456], одноразово Україна втрачає $ 26 млрд та додатково щорічно 
бюджет втрачає $ 8 млрд в результаті корупції та неефективного уп-
равління державою, від ухилення від податків – щорічно $ 7 млрд  
$ 12,5 млрд втрачається одноразово і $ 52 млн щорічно через від- 
сутність цивілізованого ринку землі; $ 10 млрд – неповернення «по-
ганих» боргів; $ 1,3 млрд – щорічні втрати через неефективне дер-
жавне управління інфраструктурою. $ 4,2 млрд втрачається через 
неефективну приватизацію. 

Використання хоча б 30% названих втрат стане достатнім для 
багаторазового збільшення інвестиційного ресурсу, відмови від си-
стеми кредитування МВФ і швидкого погашення сформованої на 
рівні 70% ВВП державної заборгованості України. 

Тому вкрай актуальним постає питання формування якісно 
нової системи управління, системи державного управління та регу-
лювання при використанні механізмів протекціонізму, пошуку діє-
вих механізмів та інструментів впливу на діяльність у сфері про- 
мисловості, реального сектору економіки. 

Світовий досвід використання інструментів державного 
впливу на інтелектуалізацію в промисловості. У світі використо-
вуються різні підходи до державного регулювання та стимулювання 
промислового розвитку. В даний час більшість розвинених країн 
усунули бар'єри для припливу іноземного капіталу, але регулюють 
його відплив. У 1990 р. частка ПІІ у світовому ВВП становила 
всього 7%. У 2017 р. вона збільшилася в шість разів і досягла 40% 
[35]. І в цьому держави займають активну позицію. 

У Японії в 2013 р. прийнято загальнонаціональну стратегію 
стимулювання економічного зростання «Абеномікс», що поєднує 
фіскальні та  монетарні дії зі структурними реформами, інфраструк-
турні проєкти з ліквідністю економіки, лібералізацією ринку праці, 
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зміною умов корпоративного регулювання (оподаткування та ін.), 
загалом поєднання механізмів державного регулювання та стиму-
лювання промисловості з інструментарієм структурної та макрое-
кономічної політики [158, с. 124]. 

Досвід перетворень в Японії  може бути прийнятним для під-
приємств України за умови забезпечення  вітчизняних підприємств 
достатніми «довгими» коштами (кредитами) для інвестування вели-
ких проєктів. 

З 2009 р. активізувалась державна економічна політика 
США. Напрямами державного впливу для пожвавлення американ-
ської обробної промисловості із 2009 р. стали [158, с. 125]:  

1. Підтримка освіти і навчання працівників, зайнятих на об-
робних виробництвах для забезпечення конкурентоспроможності їх 
продукції.  

2. Збільшення інвестицій в розробки нових технологій і стан-
дартів управління.  

3. Забезпечення для комерційних інвестицій стабільних та 
ефективних ринків капіталу.  

4. Збереження перспектив розвитку районів розташування об-
робної промисловості.  

5. Розвиток транспортної інфраструктури, спеціальної інфра-
структури «чистого міста», екологічного транспорту і зв'язку.  

6. Забезпечення здорової конкуренції між американськими  
й іноземними підприємствами в країні і за кордоном.  

7. Удосконалення сприятливого для зростання і розвитку біз-
нес-клімату в секторі; уповільнення зростання витрат на робочу 
силу через реформування охорони здоров'я, оптимізацію оподатку-
вання, розвиток чистої енергетики США та інші заходи.  

Застосовувались такі дії і інструменти: цільові програми, 
проєкти, гранти, кредитні програми; заходи із створення національ-
ної мережі інститутів для поширення інновацій в обробному сек-
торі, посилення зв'язку малих і середніх фірм з науковими акаде- 
мічними організаціями, обслуговування доконкурентних стадій ви-
робництва перспективних технологій, регіональних хабів і т.ін. 

З 2017 р. сектор обробної промисловості визнано стратегічно 
значущим для США: знижено адміністративний (регуляторний) 
тиск, здійснюється підтримка підприємств в межах ланцюгів ство-
рення вартості, малого та середнього бізнесу, забезпечення роз- 
витку виробничої  бази [158]. 

Широко застосовуються протекціоністські заходи: 25%-й та-
риф на імпорт сталі, 10%-й – на імпорт алюмінію, 25%-й тариф на 
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імпорт електроніки, аерокосмічної та іншої  машинобудівної проду-
кції із Китаю.  

Для сприяння розвитку національних виробництв адміністра-
ція з 2017 р. почала знижувати податки, у тому числі податки на 
інвестиції та доходи корпорацій (до 21%). Як відзначають експерти, 
в обробній промисловості це забезпечувало суттєве зниження ви-
трат, які по даним статтям перевищували міжнародний рівень на 
20% [158, с. 126]. 

Поліпшити умови ведення бізнесу в обробній промисловості 
США були покликані державні заходи з розвитку інфраструктури, 
у тому числі в частині дозвільних процедур, державного фінансу-
вання (200 млрд дол. бюджетних коштів), розвитку освітньої сфери 
та ін.  

Німеччина [147] для розвитку як основний напрям прийняла 
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) і з часом накопичила 
значний їх обсяг, створила бізнес-середовище є одним найбільш 
привабливих напрямків для ПІІ. У державі стабільне, передбачу-
ване і прозоре правове середовище, надійна інфраструктура, висо-
кокваліфікована робоча сила, позитивний соціальний клімат, до- 
слідження і розробки світового рівня. 

Німецькі правові, нормативні та бухгалтерські системи до- 
статньо  складні, але в цілому прозорі і відповідають міжнародним 
нормам. Підприємства користуються значною свободою в добре ре-
гульованому середовищі.  

Політика щодо прямих іноземних інвестицій. Уряд і промис-
ловість Німеччини активно заохочують іноземні інвестиції. Інвес-
тиції з США становлять значну частку іноземних інвестицій. Іно- 
земні інвестиції в Німеччину в останні роки були стабільними в ос-
новному з європейських країн, США та Японії. Істотно за 2012- 
2015 рр. зросли ПІІ з країн, що розвиваються (зокрема, з Китаю). 
Проблеми, пов'язані із інвестиціями, з якими стикаються іноземні 
компанії, як правило такі, як і у вітчизняних фірм, наприклад, високі 
граничні ставки прибуткового податку і закони про працю, які пе-
решкоджають найму і звільненням. 

Обмеження на іноземний контроль і право на приватну влас-
ність. Німецьке законодавство надає іноземним інвесторам націо- 
нальний режим: у відповідності з німецьким законодавством іно- 
земна компанія, зареєстрована у Федеративній Республіці Німеч-
чина, як GmbH (товариство з обмеженою відповідальністю), або AG 
(акціонерне товариство), вважається такою, як і німецька компанія. 
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Для директорів або акціонерів немає особливих вимог до громадян-
ства. 

Двосторонні інвестиційні угоди. Федеральний уряд забезпе-
чує страхування політичних ризиків для інвестицій німецьких ком-
паній в країни, що розвиваються і країни з перехідною економікою. 
Однак федеральний уряд не страхує від комерційних ризиків.  

Інвестиційні стимули. Широко використовуються державні 
інвестиційні стимули, включаючи інвестиційні гранти, трудові та 
науково-дослідні стимули; державні позики і державні гарантії. 
Вони доступні і вітчизняним, і іноземним інвесторам. Федеральне 
міністерство економіки і енергетики використовує інвестиційні  
гранти, призначені для поліпшення умов ведення бізнесу в деяких 
регіонах Німеччини. Ці гранти затверджуються Комісією ЄС. 

Стимулювання науково-дослідних робіт здійснюється Євро-
пейським Союзом, Урядом Німеччини та урядами окремих земель 
Німеччини в формі грантів, державних позик і спеціальних партнер-
ських програм. 

Фінансова забезпеченість. 
Німеччина має ефективні ринки капіталу, широко застосову-

ється спільне кредитування через ринки капіталу. Фінансова сис-
тема у Німеччині залишається в основному банківською. Банківські 
кредити як і раніше є переважаючою формою фінансування фірм, 
особливо малих і середніх підприємств. Кредит надається за ринко-
вими ставками як вітчизняним, так і іноземним інвесторам, досту-
пні різні кредитні інструменти. 

Закон про торгівлю цінними паперами Німеччини забороняє 
інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком. Після 2010 р. Ні-
меччина заборонила деякі форми спекулятивної торгівлі, а голо-
вне – «голі короткі продажі». 

Китай [30] використовує основні і додаткові заходи щодо за-
лучення іноземних інвестицій та поліпшення ділового середовища 
в країні. Китайський уряд пропонує нові стимули для іноземних ін-
вестицій, забезпечує іноземним і місцевим інвесторам єдиний до- 
ступ до ринків для галузей, які не включені в Негативний список 
(перелік галузей, в яких іноземні інвестиції заборонені або обме-
жені). 

Впроваджено механізми поліпшення реалізації великих іно-
земних інвестиційних проєктів, зниження імпортних тарифів, упо-
рядкування митного оформлення і створення онлайн-системи по-
дачі заявок для регулювання ПІІ. Знижуються податки для малих  
і мікропідприємств, збільшуються знижки на експортні податки.  
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Уряд Індії [30, 448, 380, 381, 186, 339] проводить політику 
підтримки промисловості за допомогою ряду програм:  

1) програми фінансування технічної модернізації (Technology
Up-gradation Fund Scheme (TUFS)), якою передбачено фінансову 
підтримку виробникам при отриманні банківського кредиту на мо-
дернізацію виробництва за рахунок державних компенсацій і суб-
сидій; 

2) програми по створенню технопарків з виробництва текс-
тилю (Scheme for Integrated Textile Parks (SITP)), де уряд застосовує 
заходи публічно-приватного партнерства – виконання всіх органі-
заційно-юридичних формальностей при створенні технопарків, як 
то: виділення земельних ділянок, створення інфраструктури, на-
дання податкових преференцій підприємствам – учасникам техно-
парку. 

Урядом Індії (табл. 6.1) визначено пріоритетні галузі фінан-
сування наукових досліджень, в тому числі фундаментальних: сіль-
ське господарство, охорона здоров'я, хімічна промисловість, фарма-
цевтика, атомна енергетика, астрономія і астрофізика, космічні тех-
нології, військова промисловість, біотехнології, електроніка, ін- 
формаційні технології і океанографія.  

Таблиця 6.1 – Методи та інструменти інвестиційного  
забезпечення промислового розвитку Індії 

Методи державного регулювання інвестицій-
ного промислового розвитку 

Інструменти інноваційного 
розвитку промисловості 

Індійська модель 
• Стимулювання залучення обсягів іноземних
інвестицій: різні інституційні зміни, раціона-
лізація процедури здійснення зовнішньої тор-
гівлі, диверсифікація експортних ринків, по-
даткові пільги експортерам. 
• Державні компенсації і субсидії на модер-
нізацію виробництва. 
• Лібералізація ринку, надання пільг для роз-
витку підприємництва, орієнтація на внут-
рішній ринок. 
• Податкові преференції підприємствам –
учасникам технопарку 

• Частка держави в загаль-
ному обсязі інвестицій в 
сферу НДДКР складає  80%. З 
них 10% направляється безпо-
середньо на дослідження,  
30% – на впровадження розро-
бок в промисловість 

Складено авторами на основі джерел: [30, 448, 380, 381, 186, 339]). 
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Індійські експортери мають право самі вибирати отримання 
пільги за різними програмами заохочення експорту – «Focus Market 
Scheme», «Focus Product Scheme »,«Vishesh Krishi » (програма зао-
хочення пріоритетних сільгоспвиробників) або «GramUdyogYojana» 
(програма заохочення кустарної промисловості). 

Світовий досвід та досвід окремих країн може бути корисним 
для відродження промисловості України. 

Шляхи відновлення промисловості за рахунок механізмів 
і інструментів державного стимулювання  інвестиційної діяль-
ності. Стрімке руйнування промислового потенціалу, скорочення 
чисельності населення, міграція висококваліфікованих фахівців ви-
суває жорсткі вимоги до можновладців, бізнесу, наукової спіль-
ноти, освіти.  

Представники великого бізнесу в Україні вважають недоско-
налим інституціональне середовище для розширення інвестицій та 
обґрунтовують необхідність посилення державного впливу в еконо-
міці за рахунок такого [62]: 

1. Надання національній валюті статусу інвестиційної.  
2. Відновлення інвестиційного ринку – ринку цінних папе-

рів та похідних фінансових інструментів, який би сприяв створенню 
нових, ефективних майнових комплексів (підприємств, систем ак-
тивів). В даний час капітали продовжують активно покидати еконо-
міку України без надії повернення. 

3. Створення умов  використання української юрисдикції 
для захисту активів бізнесу, повергнення в країну різних фондів, 
холдингів. В даний час для збереження прав власників український 
бізнес використовує  для цього  юрисдикції ЄС, США, Великобри-
танії тощо. Однак таким чином в Україні зміцнюються економіки 
інших країн та пригнічується вітчизняна. Доцільно проведення 
деофшоризації та повернення капіталів в національну юрисдикцію. 
В США, наприклад, впроваджено пільговий податковий режим та  
дерегуляцію для виробничих капіталів, що повертаються у країну. 
При цьому активізуються  процедури вияснення походження капі-
талів, боротьба з розмиванням податковою базою, що збільшує ри-
зики конфіскації активів.  

4. Створення умов для реінвестування прибутку в Україні, 
для збереження результатів інвестицій від вилучення їх у  
бюджет   

5. Формування переліку національних інтересів щодо фор-
мування сильної, здорової самодостатньої  економіки.  
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Серед урядовців України посилюється розуміння необхід- 
ності відновлення промисловості на новій технологічній базі та ак-
тивізації державного регулювання і державної підтримки суб’єктів 
господарювання у сфері промисловості. Представлено проєкт За-
кону України «Про державну промислову політику» [63], у якому 
міститься широкий перелік інструментів державного впливу, фінан-
сової, організаційної, консультативної та інших видів діяльності 
(табл. 6.2). Проєктом закону передбачено застосування спеціаль-
ного інвестиційного контракту.  

Виникають питання щодо зовнішньоекономічної діяльності, 
де планується надавати пріоритет міжнародним угодам та зобов’я-
занням України. У цій сфері є політичні аспекти, вони потребують 
політичної волі в інтересах української держави. 

В даний час в Україні створено платформу «Центр економіч-
ного відновлення», де Рада з питань економічного розвитку України 
при Кабінеті міністрів України у 2020 р. об’єднала аналітичні  
центри, незалежних експертів та бізнес для проведення досліджень 
і розробки стратегічних документів.  

На базі Центру економічного відновлення вже активно роз- 
робляються програми розвитку економіки країни. Зокрема доку- 
менти щодо подолання наслідків кризи в Україні, спричиненої пан-
демією коронавірусу, зокрема: 

1. Програма стимулювання економіки для подолання наслід-
ків Covid-19: аналітичні матеріали [437]. 

2. План антикризових ініціатив для підтримки промисло-
вості. Матеріали для обговорення [438]. 

3. Державна програма стимулювання економіки для подо-
лання негативних наслідків, спричинених обмежувальними захо-
дами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19) на 2020-2022 роки і План заходів [362]. 

Підтримка вітчизняного товаровиробника і розвиток внут- 
рішнього ринку визначаються пріоритетними для України напрям-
ками розвитку. Важливою частиною Програми стимулювання еко-
номіки для подолання наслідків COVID-19 є системна та ґрунтовна 
підтримка вітчизняного виробника і розвиток внутрішнього ринку. 
Методами підтримки вітчизняного виробника планується допомога 
у просуванні експорту; доступні кредити, грантові програми; роз-
ширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупів-
лях. 
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До підготовки важливих для країни документів на платформі 
Центру економічного відновлення було залучено більше 90 розроб-
ників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі ком-
панії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу).  

У вересні 2020 р. Уряд офіційно розпочав створення Націона-
льної економічної стратегії-2030, координатором та платформою з 
її розробки також став Центр економічного відновлення [439]. 3 бе-
резня 2021 р. Кабінетом Міністрів України (постанова № 179) за-
тверджено Національну економічну стратегію на період до 2030 р. 
[365].  

Втрати потенціалу за період незалежності, в результаті по- 
стійних змін векторів розвитку, оцінюється в 1 трлн. дол. США. Ме-
тою Стратегії економічного розвитку до 2030 р. є реалізація потен-
ціалу економіки у таких сферах [175]: 

- земля – невикористаний земельний потенціал оцінюється у 
85 млрд дол. США; 

- надра – невикористаний потенціал оцінюється у 409 млрд 
дол. США. Планується збільшити видобуток корисних копалин  
(нафти, газу, руд, дорогоцінних металів), причому спрямувати його 
не на експорт, а на виробництво продукції із високою доданою вар-
тістю; 

- водні ресурси – невикористаний потенціал оцінюється у 
12 млрд дол. США. Наприклад, гідроенергетика використовується 
лише на половину; розвиток рибного господарства – на чверть; зро-
шення земель – на 20%; 

- торговий потенціал – невикористані можливості оціню-
ються у 407 млрд дол. США. Передбачається підтримка експорту  
і торговельної дипломатії; 

- технологічний спадок і потенціал: 1) космічне виробництво, 
2) машинобудування, 3) авіабудування, 4) електроніка. Передбача-
ється підтримка саме цих галузей та стимулювання створення висо-
кої доданої вартості; 

- інвестиційні можливості України – невикористаний потен-
ціал оцінюється у 63 млрд дол. США. Необхідною є підтримка при-
вабливості України для світових інвесторів. 

Урядом визначено 30 пріоритетних проєктів до 2030 р. – век-
торів довгострокового економічного розвитку, зокрема першочер-
гові [175]: 

1) Зменшення частки держави в економіці.
2) Розвиток фінансового сектору.
3) Зменшення регуляторного навантаження на бізнес.
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4) Значне зростання розвідки і видобутку власних корисних
копалин. 

5) Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському сек-
торі. 

6) Сприятливий податковий та правовий режим для ІТ (ін-
формаційні технології) та R&D (дослідницьких) компаній. 

7) Цифрова економіка.
8) Репутація країни в світі та посилення торгівельної дипло-

матії. 
9) Якість життя та створення підґрунтя для освіти, медицини,

культури, соціальних послуг. 
Основними трендами майбутнього десятиліття, драйверами 

розвитку економіки України урядом названо цифровізацію, штуч-
ний інтелект, хмарні технології та роботизацію. «Частка цифрової 
економіки у 2030 р. сягатиме 30-35% світового ВВП. Економічне 
зростання буде характеризуватись автоматизацією процесів, збіль-
шенням продуктивності праці та впровадженням принципово нових 
бізнес-моделей і технологій, таких, як цифрові платформи, цифрові 
екосистеми та технології Індустрія 4.0. … Частка високотехноло- 
гічних галузей у ВДВ України становить 30,4%, що значно менше, 
ніж у країнах-сусідах (Чехія – 59%). Проте в Україні є конкуренто-
спроможний сектор інформаційних технологій (90% програмістів 
України працює на експорт, а 70% – в аутсорсингу, при цьому лише 
5% працюють для промислових цілей), який може стати базою для 
випуску та експорту високотехнологічної промислової продукції» 
[175, с. 88, 92]. 

Основними стратегічними цілями розвитку промисловості 
урядом визначено такі [216, с. 160]: 

1) Створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну
промислову продукцію. 

2) Забезпечення інтеграції українського промислового сек-
тору до глобальних ланцюгів вартості, створення умов для розши-
рення експорту промислової продукції. 

3) Посилення конкурентоспроможності виробленої в Україні
промислової продукції, впровадити ресурсо- та енергоефективні те-
хнології. 

4) Створення нових виробничих потужностей через стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни 
із використанням конкурентних переваг кожного з них. 

Таким чином, Національна економічна стратегія на період до 
2030 р.  є важливим інструментом розвитку економіки, зокрема про- 
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мисловості. Вона представляє головні вектори, за якими буде роз-
виватися Україна: стимули для промисловості, для агросектору, для 
видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, для 
інфраструктури та внутрішніх перевезень, для енергетичного сек-
тору. Планується ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у 
державні цільові програми. 

Незважаючи на позитивні зрушення у напрямі векторів роз-
витку економіки України, поки залишаються питання щодо методів 
і механізмів стимулювання галузей промисловості до розвитку та 
поглиблення інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0, вдоскона-
лення правової бази в умовах нових викликів і реалій.  

Таким чином, для  активізації державного регулювання про-
мислового виробництва в Україні з метою відновлення промисло-
вості на новій технологічній основі необхідно:  

1. Уточнити Стратегію розвитку України на період до  
2030 року та напрями розвитку промисловості як її домінанти. 

2. Уточнити зобов’язання, прийняті Україною при входженні 
до Світової торгової організації.  

3. Переглянути угоду про Асоціацію України та ЄС у на-
прямі розширення пільг експорту вітчизняної промислової продук-
ції на ринки країн ЄС.  

4. Розробити дорожні карти співробітництва промислових 
підприємств України та ЄС у галузі інноваційно-інвестиційної дія-
льності. 

5. Забезпечити потреби внутрішнього ринку України на 70-
80% за рахунок промислової продукції вітчизняних підприємств. 

6. Проаналізувати роботу крупних приватизованих підпри-
ємств щодо виконання новими власниками планів інноваційно- 
інвестиційного розвитку. Розробити механізми мотивацій та відпо-
відальності за їх виконання. 

7. Розробити програму формування та розвитку виробництва 
товарів масового споживання (виробництво простих речей та по- 
слуг) на 2021-2025 рр., що не менш як на 50% відсотків забезпечить 
імпорт даних груп товарів, розширення та конкурентоспроможність 
внутрішнього ринку. 

8. Запровадити трьохрічні податкові канікули новим проми-
словим підприємствам малого та середнього бізнесу сектору еконо- 
міки простих речей. Передбачити систему матеріальної відповіда-
льності за невиконання договірних умов. 

Таким чином, обґрунтовано доцільність посилення держав-
ного втручання в економіку держави, коли руйнується промисловий 
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потенціал, падають обсяги промислового виробництва, зростає 
імпортозалежність за видами продукції, що забезпечують націо-
нальну безпеку. Представлено світовий досвід використання  меха-
нізмів державного регулювання та застосування різних інструмен-
тів стимулювання інвестиційної активності підприємств: Японії, 
США, Німеччини, Китаю, Індії. Констатується збільшення уваги 
урядовців, бізнесу, наукових шкіл до проблеми пошуку адекватних 
інструментів стимулювання інвестиційної активності суб’єктів 
господарювання у сфері промисловості. Надано перелік заходів, 
реалізація сприятиме відновленню промислового виробництва на 
новій технологічній основі, суттєво зменшить міграцію високо-
кваліфікованих фахівців з України за кордон.  

Реалізація даних заходів, а  також доопрацювання основних 
положень проєктом Закону України «Про державну промислову по-
літику» здатне забезпечити дієві кроки на шляху відновлення про-
мислового потенціалу на новій технологічній основі. 

6.2. Факторна модель інтегральної оцінки рівня  
інтелектуалізації підприємства 

Необхідність розробки моделі оцінювання рівня інтелек- 
туалізації підприємств, що враховувала б рівні і спрямованість ін-
телектуалізації різних сфер та напрямів діяльності підприємств, а 
також зовнішні умови пов’язана із потребами: 

- діагностики поточного стану об’єкта оцінювання (підпри-
ємства); 

- порівняння з іншими об’єктами оцінювання (іншими під- 
приємствами, еталоном); 

- визначення внутрішніх і зовнішніх факторів, що стимулю-
ють/стримують процеси інтелектуалізації для встановлення рівня 
готовності підприємства до трансформацій; 

- моніторингу ефективності заходів щодо стимулювання ін-
телектуалізації підприємства; 

- визначення критеріїв ефективності стратегії розвитку під- 
приємства, встановлення та досягнення SMART-цілей (Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, Time bound). 

Процеси інтелектуалізації підприємств пов’язані зі зростан-
ням ролі інтелектуальної діяльності в господарській діяльності під-
приємств:  
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- інтелектуалізація виробництва передбачає запровадження 
нових (інтелектуальних, комунікаційних, інших) технологій у ви- 
робничі процеси. Поглиблюються процеси автоматизації, роботиза-
ції виробництва (штучний інтелект), набувають поширення системи 
безлюдного виробництва. Індикаторами інтелектуалізації вироб- 
ництва на підприємствах є показники оновлення основного капі-
талу, зростання обсягів використання інтелектуального капіталу та 
його частки в основному капіталі підприємства; 

- зростає кількість працівників, що використовують в своїй 
діяльності інформаційно-комунікаційні технології: Індикаторами 
процесів інтелектуалізації праці на підприємствах можуть бути такі 
показники: кількість працівників, які використовували комп'ютери; 
середня кількість працівників, які використовували комп'ютер із до-
ступом до мережі Інтернет, кількість фахівців, зайнятих у сфері ін-
формаційно-комунікаційних технологій на підприємствах; 

-  відбувається інтелектуалізація комерційної діяльності під-
приємств. Індикаторами цього є зростання рівня представленості 
підприємства в мережі Інтернет – наявність сайту та/або приклад-
них програм-додатків, цільове використання соціальних медіа в ко-
мерційній діяльності та маркетингу підприємств, використання  
торговельних інтернет-платформ для просування товарів; збіль-
шення кількості підприємств, що здійснювали закупівлі товарів або 
послуг через мережу Інтернет, а також тих, що отримували замов-
лення через мережу Інтернет на продаж товарів або послуг; збіль-
шення обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), отриманий 
від торгівлі через вебсайти або прикладні програми (додатки); 

- в сфері менеджменту підприємствам набувають поширення 
інтелектуалізовані системи управління логістикою, фінансами, ре-
сурсами (MRP/SRP, EAM, CRM, SCM, інформаційно-аналітичні си-
стеми). 

Інтелектуалізації підприємств сприяють: 
- зростання фіксованого широкосмугового доступу підпри-

ємств до мережі Інтернет (від 100 Мбіт/с і більше); 
- диверсифікація напрямів використання мережі Інтернет під-

приємствами; 
- використання на підприємствах послуг хмарних обчислень; 
- здійснення підприємствами і використання в діяльності ре-

зультатів аналіз "великих даних"; 
- використання 3D-принтерів для друку прототипів, моделей 

та товарів для продажу та власного використання. 
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В Додатку Д.1 наведено дані щодо динаміки показників вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій переробними 
підприємствами України, в т.ч. машинобудівними. 

При оцінюванні рівня інтелектуалізації підприємств мають 
враховуватись кожна із цих сфер – інтелектуалізація виробництва, 
праці, комерційної діяльності, менеджменту.  

Рівень інтелектуалізації підприємства при цьому може визна-
чатися як положення (позиція) в системі координат, що визнача-
ється векторами інтелектуалізації сфер та видів діяльності підпри-
ємства, визначених у статті Н. Брюховецької, О. Богуцької [1]. На-
очно це можна представити на прикладі двовимірної системи коор-
динат, визначаючи рівень інтелектуалізації підприємства в взаємо-
пов’язаній системі векторів інтелектуалізації технологій та інтелек-
туалізації праці (рис. 6.1). 

Рисунок 6.1 – Оцінка рівня інтелектуалізації підприємств  
в координатах векторів інтелектуалізації  
технологій і персоналу 

Очевидно, що рівні інтелектуалізації підприємств B, С і D 
вищі  за рівень  інтелектуалізації підприємства А. Щодо співстав- 
лення позицій підприємств B, C, D, то визначальну роль тут відіграє 
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положення траєкторії рівномірного розвитку (на рис. 6.1 позначено 
як лінія l). У підприємств B і С рівень інтелектуалізації праці одна-
ковий – вони відрізняються за рівнем інтелектуалізації технологій, 
а для підприємств B і D відмінність визначається за рівнем інтелек-
туалізації праці (персоналу). Одним із шляхів співставлення рівнів 
інтелектуалізації підприємств B, С і D є проекція положення точок 
на пряму (l) рівномірного розвитку процесів інтелектуалізацації 
підприємств.  

Введення поняття збалансованого розвитку процесів інтелек-
туалізації підприємств пов’язане з таким: 

якщо зробити теоретичне припущення, що в результаті управ-
лінських дій / реалізації управлінської стратегії відбувається розви-
ток виключно технологій (наприклад, роботизація виробничих про-
цесів), але не здійснюються заходи щодо інтелектуалізації праці 
(персоналу), то невідповідність кваліфікації і компетенцій праців-
ників не сприятиме ефективному використанню технологій; 

навпаки, якщо підприємство здійснюватиме заходи щодо  
інтелектуалізації персоналу (навчання, підвищення кваліфікації, 
оновлення бази знань) без відповідного інтелектуалізованого техно-
логічного озброєння, відбуватимуться процеси зумовлені т.з. «над-
лишковою кваліфікацією,  overqualified» – зниження мотивації,  
перевитрати за фондом оплати праці тощо. 

Наявність тісного взаємозв’язку між розумом людини і роз-
витком допоміжних обчислювальних засобів можна проілюстру-
вати висловлюванням, що наразі приписуються видатному філо-
софу і математику Лейбніцю: «Упевнений, що погана голова, впра-
вляючись у використанні допоміжних засобів (знаків), може пере-
вершити найкращу, подібно до того, як дитина може провести 
пряму по лінійці краще, ніж самий вправний майстер від руки.  
Геніальні ж уми, забезпечені такими перевагами, пішли б незрів-
нянно далі» [2]. Зважаючи на предметну область досліджень видат-
ного дослідника, ми розуміємо, що тоді мова йшла про розвиток са-
мої математики, математичних абстракцій, знакової системи тощо. 
Наразі розвиток технічних засобів обчислень набув таких масшта-
бів, що його використання геніальними, висловлюючись словами 
Лейбниця «головами» відкривають навіть теоретично недосяжні в 
минулому можливості для прикладної науки. Але ці «голови» необ-
хідно розвивати, щоб вони могли скористатися тими розвинутими 
засобами обчислень.  

Повертаючись до обґрунтування збалансованого розвитку 
процесів інтелектуалізації підприємств зауважимо, що система  
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координат вимірювання рівня інтелектуалізації підприємства при 
цьому не обмежується двома вимірами, а є багатовимірним просто-
ром. Рівномірний (збалансований) розвиток можливий тоді, коли 
процеси інтелектуалізації різних сфер (виробництва, праці, ко- 
мерційної діяльності, менеджменту тощо) підприємства взаємо- 
узгоджені за спрямованістю та збалансовані за темпами. 

Окрім того, оцінка рівня інтелектуалізації підприємств по-
винна враховувати зовнішні умови, що визначаються об’єктивними 
процесами інтелектуалізації суспільства, економічного середо-
вища. 

Для кількісного оцінювання рівня інтелектуалізації підприєм-
ства можуть використовуватись методи: 

- інтегральних показників, що передбачають теоретичне 
обґрунтування переліку ознак, що характеризують різні сторони 
процесів інтелектуалізації підприємства як складного явища, їх  
агрегування  з урахуванням нерівнозначності приватних ознак  
і тенденцій їх зміни в часі [3]. Розрахунок інтегрального коефіцієнта 
інтелектуалізації підприємства при цьому розраховується може  
розраховуватись за формулою (за загальновідомою формулою):  К = ∑ ∗  ,  (6.1) 

де  – рівень інтелектуалізації підприємства (агрегований показ-
ник); 	  – показник, що характеризує рівень інтелектуалізації окре-
мих сфер діяльності підприємства (частковий показник); 

 – ваговий коефіцієнт значущості і-го часткового показника; 
i – порядковий номер часткового показника; 
n – кількість часткових показників, що прийняті до розрахунку. 

Практичне застосування методу передбачає обґрунтування 
переліку часткових ознак (показників), напрямів їх впливу на за- 
гальний рівень інтелектуалізації підприємства, встановлення спо-
собу урахування компліментарності часткових ознак (показників). 

Визначення вагових коефіцієнтів ( ) може здійснюватись з 
використанням відомих методів, наприклад, стандартизації показ-
ників, на основі панельних даних, вагових коефіцієнтів Фішберна, 
методом геометричної прогресії, методом визначення коефіцієнтів 
вагомості з урахуванням динамічного фактору; 

- чисельні методи. Аналогічно до оцінювання рівня автома-
тизації виробництва, сутність метода полягає в акцентуванні фокуса 
досліджень на виробничих процесах і операціях. Мета такого до- 
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слідження – зробити висновки, в якому режимі працює, наскільки 
автоматизовано/інтелектуалізовано  той чи інший виробничий лан-
цюжок, наскільки операції можуть виконуватися в ручному режимі 
або автономно, знайти прогалини в автоматизації/інтелектуалізації 
[4]; 

- рейтингова оцінка; 
- метод «еталону» (графічний метод); 
- методи різниць, рангів, балів. 
Використання результатів оцінювання за наведеними вище 

методами в детермінованих факторних моделях надають можли-
вість простежити взаємозв’язок між окремими внутрішніми і зов- 
нішніми факторами інтелектуалізації підприємства. Однак при 
цьому в таких детермінованих факторних моделях не враховується 
вплив інших чинників (не включених в факторну модель), відсутня 
можливість оцінки відповідності рівнів інтелектуалізації траєкторії 
збалансованого розвитку процесів інтелектуалізації підприємства. 

Подолання обмежень детермінованих моделей можливе з за-
лученням апарату стохастичного факторного аналізу, що передба-
чає використання емпіричних даних шляхом побудови моделей 
зміни показників за рахунок факторів, які не знаходяться у прямій 
взаємозалежності та взаємообумовленості. Використання стохастич-
них факторних моделей надає можливість встановлювати вплив не-
залежних факторів на результат оцінки. Їх обмеження в тому, що до 
моделі можуть бути включені лише ті фактори, в зв’язку між якими 
відсутня мультиколінеарність, тобто вони не є взаємопов’язаними.  

При оцінювання рівня інтелектуалізації за сферами діяльності 
підприємства виключення з моделі взаємопов’язаних факторів, що 
між ними простежується кореляційний зв'язок призводить до її  
значного спрощення і позбавлення можливостей аналізу. 

Для подолання обмежень детермінованих і стохастичних ме-
тодів оцінювання, забезпечення урахування взаємообумовленості 
факторів інтелектуалізації праці, виробництва, фінансів, комерцій-
ної та інших сфер діяльності підприємства, пропонується фак- 
торна модель інтегральної оцінки рівня інтелектуалізації під- 
приємства з використанням елементів векторного аналізу.  
Алгоритм побудови моделі включає такі етапи: 

1 етап. Виокремлення сфер інтелектуалізації підприємства:  
– інтелектуалізація персоналу, 
– інтелектуалізація виробництва (технологій), 
– інтелектуалізація управління (менеджменту), 
– інтелектуалізація комерційної діяльності, 
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– інтелектуалізація комунікаційної діяльності,
– інтелектуалізація фінансової діяльності.
2 етап. Визначення індикаторів (показників) оцінювання ін-

телектуалізації окремої сфери, формування переліку показників, що 
характеризують рівень інтелектуалізації окремих сфер діяльності 
підприємства, часткових показників інтелектуалізації праці, вироб-
ництва, тощо ( ). Формування масиву панельних даних за даними 
обраних підприємств; 

3 етап. Оцінка рівня впливу індикаторів (показників) інте- 
лектуалізації окремих сфер діяльності на інтегральний показник ін-
телектуалізації підприємств з використанням кореляційно-регресій-
ного аналізу на основі панельних даних. В результаті отримуємо за-
лежність: Т = ∑ ∗ + 	  , (6.2) 

де  – емпіричне значення інтегрального показника інте-
лектуалізації підприємств – встановлюється на даному етапі 
методом різниць; 	  – показник, що характеризує рівень інтелектуалізації 
окремих сфер діяльності підприємства (частковий показник); 

 – ваговий коефіцієнт значущості і-го часткового показника; 
i – порядковий номер часткового показника; 
n – кількість часткових показників, що прийняті до розрахунку. 

Метою цього етапу є встановлення значення  – вагових 
коефіцієнтів для їх подальшого урахування в оцінках. 

4 етап. Формування факторних моделей інтегральної оцінки 
рівня інтелектуалізації підприємства за окремими сферами інтелек-
туалізації підприємства за фактичними індикаторами і отриманими 
на попередньому етапі ваговими коефіцієнтами за формулою (5.1). 
У результаті отримаємо набір рядів динаміки рівнів інтелектуаліза-
ції підприємства за окремими сферами діяльності. 

5 етап. Аналіз факторної моделі інтегральної оцінки рівня ін-
телектуалізації підприємства з використанням елементів векторної 
алгебри. 
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6.3. Поглиблення інтелектуалізації промислових  
підприємств у напрямі смарт-промисловості 

 
Спеціалісти компанії Deloitte (США)1 у галузях цифровізації, 

розвитку персоналу, передових технологій С. Лапер, Б. Доллар, 
М. Котлер, Б. Снідерман у дослідженні «Впровадження смарт-заво-
дів. Нові перспективи для керівництва» («Implementing the smart 
factory. New perspectives for driving value») справедливо зауважу-
ють, що «для виробників, які прагнуть розвивати розумні заводи 
(smart factories), досвід тих, хто вже це зробив, може бути провідни-
ком до трансформації та підвищення власної цінності». Тільки в 
США 86% виробників вважають, що до 2025 р. розумні заводи ста-
нуть основною рушійною силою конкуренції, 83% виробників  
впевнені, що розумні заводи кардинально змінять спосіб вироб- 
ництва продукції [135]. Отже, стратегічне значення розумних заво-
дів незаперечно, оскільки вони зможуть працювати більш ефек- 
тивно, екологічно, швидко. 

Дослідження компанії Deloitte свідчать, що смарт-промисло-
вість сприяє підвищенню вартості підприємства, його пропускної 
здатності, поліпшенню якості, безпеки та зростанню доходів за-
вдяки впровадженню промислових інтелектуальних технологій, які 
поєднують в собі можливості промислового інтернету речей (IIoT), 
ІКТ, роботизованої автоматизації процесів (RPA), штучного інте- 
лекту (ІІ) і машинного навчання, а також системи доповненої і вір-
туальної реальності. Лідери даного процесу вже володіють знан-
нями щодо інтелектуальних перетворень виробництв [135]. Незва-
жаючи на все це, в світі багато промислових підприємств все ще 
тільки починають рух в цьому напрямку та намагаються реалізувати 
ініціативи, пов'язані з інтелектуальним виробництвом. 

Спільне дослідження компанії Deloitte з Альянсом виробників 
за продуктивність та інновації (MAPI) виявило досвід промисло- 
вих підприємств США, які активно поглиблюють інтелектуалізацію 
та впроваджують новітні технології. Так, основними проблемами, з 
якими стикаються підприємства на шляху поглиблення інтелекту- 

                                                           
1 Deloitte – провідний світовий постачальник послуг з аудиту, консал-

тингу, фінансового консультування, питань ризиків, оподаткування та супут-
ніх послуг. За 175-річну історію організація надзвичайно зросла як за масшта-
бами, так і за можливостями. В даний час Deloitte налічує приблизно 330 000 
співробітників у більш ніж 150 країнах та територіях і обслуговує чотири з 
п'яти компаній Fortune Global. 
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алізації у напрямі Індустрії 4.0, є такі [135]: по-перше, проблеми, що 
виникають при будь-якій трансформації: це культура, людський  
фактор та управління змінами; по-друге, більш специфічні для 
смарт-промисловості проблеми, такі як: підключення до Інтернету, 
цифрове управління декількома пристроями, налагодження взаємо-
дії інформаційних та операційних технологій; по-третє, управ-
ління змінами у смарт-трансформаціях. Напрями, які реалізують 
«розумні» заводи для власного розвитку надано на рис 6.2. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 6.2  – Напрями, які реалізують «розумні» заводи  
(smart factory) [135] 

Підходи до поглиблення інтелектуалізації, що реалізують 
«розумні» заводи, поєднують як традиційні фактори, так і специ- 
фічні. Вони зосереджують увагу на реальних потребах споживачів; 
розвивають власний персонал; на підприємстві постійно впро- 
ваджують інновації. Специфічними факторами, які поглиблюють 
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інтелектуалізацію та роблять підприємство більш продуктивним в 
умовах сьогодення є такі: розвиток цифрової інфраструктури на 
підприємстві; впровадження обладнання, підключеного до мережі; 
взаємодія інформаційних та операційних технологій. 

Поняття «розумний завод» (smart factory), «розумне вироб- 
ництво» (smart manufacturing), «завод майбутнього» (factory of the 
feature) з'явилися зовсім нещодавно. Наразі вони використовуються 
як синоніми, хоча поняття «завод майбутнього» більш об'ємне  
і включає в себе не тільки «розумні», «інтелектуальні» виробниц-
тва, але віртуальні та цифрові підприємства. Національний інститут 
стандартів і технологій США (NIST) визначає термін «розумне ви-
робництво» (smart manufacturing) так: це «повністю інтегровані  
корпоративні виробничі системи, які здатні в реальному часі реагу-
вати на мінливі умови виробництва, вимоги мереж поставок і задо-
вольняти потреби клієнтів». У цьому визначенні головне: «в реаль-
ному часі», тобто максимально оперативно. Досягаються названі 
цілі за рахунок інтенсивного і всеосяжного використання інформа-
ційних технологій і кіберфізичних систем на всіх етапах вироб- 
ництва продукції і її поставки [134]. 

Оскільки поняття «розумне виробництво» досить розплив- 
часте, іноді під ним розуміють активну роботизацію, автоматизацію 
більшості виробничих і управлінських процесів і навіть просто 
інновації.  

Перехід до розумного виробництва відбувається в кілька ета-
пів, що займають не один рік. Тому робляться спроби розділити це 
поняття на три складові. Є. Філос, координатор ІКТ-проєктів у рам-
ковій програмі Європейського Союзу з науково-технічного співро-
бітництва, розділяє заводи майбутнього на «цифрові» (digital), «ро-
зумні» (smart) і «віртуальні» (virtual) (табл. 6.3). 

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 тепе- 
рішній час в світі простежується тенденція перебудови традиційних 
виробництв в інтелектуальні. Автоматизація процесів та важливість 
інноваційного розвитку доповнюються підключенням процесів ви-
робництва і управління до мережі інтернет, що є одним із ключових 
векторів сучасного розвитку промисловості, поглиблення їх інте- 
лектуалізації. 

Згідно з цільовим сценарієм, запропонованим спеціалістами 
Українського інституту майбутнього [431], ключовою стратегією  
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Таблиця 6.3 – Основні типи заводів майбутнього 
Тип заво-
дів май- 
бутнього 

Характеристика 

Цифровий 
завод 
Digital 
Factory 

Основне завдання «цифрового» заводу – розробка моделей з ви-
користанням 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 за-
мовника.  
Основні системи та технології: системи CAD / CAM / CAE 
(САПР – система автоматизованого проєктування); PDM (Product 
Data Management) – система управління даними про виріб; PLM 
(Product Lifecycle Management) – прикладне програмне забезпе-
чення; верстати з ЧПУ; 3D-принтери і інші адитивні технології 

Розумний 
завод 
Smart 

Factory 

Серійний випуск виробів при збереженні максимальної гнучкості 
виробництва. Високий рівень автоматизації і роботизації підпри-
ємства. Широко застосовуються автоматизовані системи управ-
ління технологічними та виробничими процесами. Технології 
промислового інтернету речей (IIoT) забезпечують міжмашинну 
взаємодію обладнання. Виробничі активи підприємства, забезпе-
ченого 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 над-
ходять від датчиків і автоматизованих систем управління, за тех-
нологіями обробки великих даних (Big Data).  
Основні системи та технології: АСУТП – автоматизована сис-
тема управління технологічними процесами; APS (Advanced 
Planning and Scheduling) – синхронне (вдосконалене) планування 
виробництва; MES (Manufacturing Execution System) – система 
управління виробничими процесами; IIoT (Industrial Internet of 
Things) – промисловий інтернет речей; Big Data – великі дані 

Віртуаль-
ний завод 

Virtual 
Factory 

Це мережа «цифрових» і «розумних» заводів з постачальниками 
матеріалів, комплектуючих і послуг. Управління глобальними 
ланцюгами постачання й розподіленими виробничими активами 
відбувається на базі віртуальної моделі організаційних, техноло-
гічних, логістичних та інших процесів на підприємстві, на рівні 
розподілених виробничих активів і глобальних ланцюгів поста-
чань, післяпродажного обслуговування.  
Основні системи та технології: ERP (Enterprise Resource 
Planning) – планування ресурсів підприємства; CRM (Customer 
Relationship Management) – система управління взаємовідноси-
нами з клієнтами; SCM (Supply Chain Management) – управління 
ланцюгами поставок 

Складено на основі [134]. 
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України щодо цифровізації має стати фокус на внутрішньому ри-
нку, а ключовими ініціативами – формування у споживачів (бізнес, 
держава, громадяни) мотивацій, попиту та потреб у цифрових тех-
нологіях, що є досить справедливим, оскільки шлях до ефективних 
країни та економіки проходить через розвиток внутрішнього ринку. 

Вектори до розвитку виробництва майбутнього, цифрових і 
 розумних виробництв набирають темп. За даними і оцінками Все- 
світнього економічного форуму (ВЕФ), Китай захоплює лідерство у 
процесах Індустрії 4.0. Згідно з новим звітом, опублікованим ВЕФ 
у співпраці з McKinsey, серед 69 автоматизованих заводів майбут-
нього, Китай контролює вже 20. Раніше у Китаю і Європи був пари-
тет, але зараз Євросоюз володіє 19 заводами, у США – 7 таких під-
приємств, а у Японії – 5. Промисловість КНР зростає набагато шви-
дше – на неї припадає третина від усіх передових підприємств, які 
будуються зараз по всьому світу. Не останню роль у розвитку та ін-
телектуалізації підприємств і промисловості Китаю відіграє дер-
жава. ВЕФ виділяє п’ять нових заводів Китаю, які автоматизували і 
модернізували більшу частину виробництва.  

Серед них: завод з виробництва автомобільних комплекту- 
ючих Bosch, кампус Foxconn Technology Group, пивоварня Tsingtao 
Brewery розробники електроніки Midea Shunde і Wistron InfoComm 
Manufacturing [291]. 

Незважаючи на позитивні аспекти розвитку розумних заводів 
і смарт-промисловості є певні ризики такі, як зростання рівня без-
робіття, можливість втрати роботи громадянами в окремих галузях 
та секторах, пожвавлення кіберзлочинності. Саме тому держава має 
докласти зусиль, щоб суспільство знало про існуючі ризики та спри-
яти консультаційній та технологічній підтримці в упровадженні та 
використанні надійних інформаційно-комунікаційних систем, ін-
фраструктур, платформ. 

Державні стимули можуть значно прискорити розвиток і по- 
глиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі Індустрії 4.0 в 
Україні, заохотити споживання та використання нових технологій 
через доступність бізнесу та громадянам. 
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6.4. Обґрунтування стратегії розвитку підприємств  
на основі оцінки інтелектуального капіталу  
в умовах цифровізації 

Цифрова економіка має великий вплив на виробництво, тор-
гівлю, транспортні та фінансові послуги, освіту, охорону здоров'я, 
ЗМІ та ін. Технології розширюють можливості людей і підприємств 
в різних напрямках, надають можливість створення і поширення 
ідей, розробки і впровадження інновацій в комерційну діяльність.  

В умовах цифровізації економіки промислові підприємства не 
тільки стикаються з технологічними змінами, які приводять до  
гнучкості та індивідуальності виробництва, а й з різними пробле-
мами такими, як швидкі технологічні зміни, зміни переваг спожи-
вачів, вимог законодавства та ін. При цьому виникають труднощі у 
сприйнятті технологічних можливостей [114]. 

В сучасних умовах цифровим змінам приділяється найбільша 
увага в межах певних бізнес-процесів. Стійкий розвиток вироб- 
ництва та підтримка його довгострокової конкурентоспроможності 
залежить від підвищення інтелектуалізації діяльності підприємств 
на основі інновацій, які виступають головним фактором підви-
щення інтелектуалізації виробництва, оскільки саме інновації віді- 
грають ключову роль у збільшенні обсягу виробництва та продажу.  

У дослідженні [104] розглядаються етапи розвитку цифрових 
перетворень та зазначають, що цифрова трансформація викликає 
певні наслідки у зміні показників, які використовуються при оцінки 
ефективності. Дослідження щодо стратегічного управляння [51; 
196] спрямовані на концептуалізацію та оновлення бізнес-процесів. 
На думку [101; 94; 20; 113] вплив ціфровізвції на інновації не є до-
сить чітким, а використання технологічних можливостей, у тому 
числі при формуванні стратегій розвитку є досить складним завдан-
ням. Дослідження, котрі пов’язані з інформаційними системами 
спрямовані на впровадження технологічних розробок, що стосу-
ються використання цифрових технологій та переваг для бізнесу, 
які витикають з цього [91; 127]. 

Таким чином, дане дослідження впливу цифрової трансфор-
мації економіки носить міждисциплінарний аспект, оскільки циф-
рова трансформація вимагає створення наукової бази знань для  
формування стратегії розвитку підприємства на основі оцінки інно-
ваційного капіталу. 
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Управління інтелектуалізацією є невід’ємною частиною уп-
равління процесу інноваціями та вирішує питання планування  
і впровадження стратегій розвитку підприємства. Розробка страте-
гій розвитку в умовах інтелектуалізації базується на оцінці інтелек-
туального капіталу. 

Інтелектуальний потенціал електронної економіки являє со-
бою комплексний індикатор, який безпосередньо впливає на розви-
ток сучасного суспільства, в тому числі і на формування так званого 
«цифрового капіталу». Дане поняття було введено аналітиками ком-
панії «МакКінзі» і визначено ними як ресурси, необхідні для роз- 
робки нової продукції та послуг у цифровій економіці [22]. 

Методи виміру інтелектуального капіталу розробляються для 
покращення розуміння всіх нематеріальних активів, а також для  
формування теорії пояснення ідентифікації цих активів та оцінки 
вартості підприємства [156; 85].  

У більш систематизованому вигляді схема інтелектуального 
капіталу дана Л. Едвінссоном та М. Мелоуном. В інтелектуальному 
капіталі вони чітко розмежовують дві головні складові частини: 
людський капітал (human capital) і структурний капітал (structural 
capital) [44]. 

На думку таких авторів, як Т. Стюарт, Ж. Шульга, структура 
інтелектуального капіталу включає людський капітал; структурний 
капітал; клієнтський капітал [415; 467]. В той же час А. Чухно, 
Г. Ступнікер відмічають, що інтелектуальний капітал складається з 
людського та технологічного капіталу [455; 414]. 

На думку В. Іноземцева інтелектуальний капітал, також  
можна визначити, як: людський капітал, втілений у працівниках 
підприємства у вигляді їхнього досвіду, знань, навичок, здібностей 
до нововведень, а також до загальної культури підприємства; струк-
турний капітал, що включає патенти, ліцензії, торговельні марки, 
організаційну структуру, бази даних, електронні мережі [279]. 
С. Уоллман має аналогічний підхід, він також підкреслює, що інте-
лектуальний капітал є не тільки сила людського розуму, а й бренд, 
товарні знаки і активи, які з часом трансформується в щось більш 
цінне [43]. О. Ніколайчук пропонує при проведенні оцінки інтелек-
туального капіталу враховувати нелінійний характер взаємодії  
окремих елементів. Тому, на думку автора, можна оцінювати лише 
інтегральну ефективність всіх вкладень в інтелектуальний капітал 
[335]. У дослідженні [178; 390] відмічається, що особливістю інте- 
лектуального капіталу є те, що він не втрачає своєї цінності з часом, 
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а навіть її нарощує, у той час як обладнання та технології починають 
знецінюватися з моменту їх придбання.  

Вибір стратегії розвитку машинобудівного підприємства в 
умовах інтелектуалізації відбувається на основі розрахунку інтег- 
рального коефіцієнту оцінки інтелектуального капіталу. Пропону-
ється проводити оцінку інтелектуального капіталу на основі вико-
ристання структурного (поелементного) підходу як сукупності 
складових, що базується на оцінці його окремих складових елемен-
тів з наступним їх підсумуванням для загальної оцінки (переважно 
витратні методи). 

На основі проведеного дослідження підходів щодо оцінка ін-
телектуального капіталу запропоновано наступний алгоритм 
(рис. 6.3). 

На основі використовуючи процедуру експертних оцінок про-
водиться формування системи показників оцінки інтелектуального 
капіталу машинобудівних підприємств (табл. 6.4). 

Тобто визначивши необхідні показники оцінки для розраху-
нку інтегрального коефіцієнту оцінки інтелектуального капіталу 
підприємства пропонується використовувати середньо-геометри-
чну з оцінок його складових за формулою: 

3
скоклкiк ІІІІ ××= , (6.3)

де Ілк, Іок, Іск – інтегральні коефіцієнти оцінки відповідно людського, 
структурного та організаційного капіталу відносин. 

Для забезпечення зіставності проводимо нормування показ-
ників в інтервалі [0; 1]. 

Для показників, мінімальне значення яких є якнайкращим  
нормування здійснюється за допомогою наступної формули [373]: 

minmax

max )(

КК

xКК
К i

i −
−= , (6.4)

де iК  – показник, що нормується; 
)(xК i  – середнє (фактичне) значення показника;  

maxК  – максимальне значення показника;  

minК  – мінімальне значення показника; ni ,1= .
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Для показників, максимальне значення яких є якнайкращим, 
нормування здійснюється за допомогою наступної формули: 

 
minmax

max)(

КК

КxК
К i

i −
−= . (6.5) 

 
 

 
 
Рисунок 6.3 – Алгоритм інтегральної оцінки інтелектуаль 

 ного капіталу машинобудівних підприємств 
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Таблиця 6.4 – Показники інтелектуального капіталу маши-
нобудівних підприємств [231; 233; 298] 

Складові 
інтелектуа-
льного ка-
піталу

Показники Формула розрахунку

1 2 3
Людський 
капітал 
(Ілк) 

Коефіцієнт плинності 
кадрів (Х1)  

Х1 = (Чзв )/Чср,
де Чзв – кількість звільнених 
працівників за певний період

Частка витрат на заро-
бітну плату в складі 
операційних витрат 
підприємства (Х2)  

Х2 = ЗП / ОПВ
де ЗП – витрати на заробітну 
плату;  
ОПВ – операційні витрати під-
приємства

Питома вага робітни-
ків з вищою освітою у 
середньообліковій чи-
сленності персоналу 
підприємства (Х3)  

Х3 = Чосв / Чср
де Чосв – кількість співробіт-
ників, які мають вищу освіту;  
Чср – середньооблікова чи-
сельність штатних працівників 
облікового складу

Індекс розвитку праці-
вників (Х4)   

Х4 = Чпідг / Ч ,
де Чпідг – кількість працівників, 
що пройшли перепідготовку, 
чол. 

Організа-
ційний капі-
тал (Іок) 

Індекс стабільності 
кадрів (Х5) 

Х5 = 1 – (Чзв / Ч) ,
де Чзв – кількість звільнених 
працівників, чол.

Коефіцієнт наукоміст-
кості (Х6)  

Х6 = Вниокр / Він.оп.в,
де Вниокр – витрати на НІОКР 
Він.оп.в – інші оперативні ви-
трати підприємства

Коефіцієнт інтелектуа-
ломісткості (Х7)  

Х7 = НМА / Врп ,
де НМА – вартість нематеріаль-
них активів;  
Врп – виручка від реалізації 
продукції

Коефіцієнт обслугову-
вання обчислювальної 
техніки (Х8)  

Х8 = ПК СА ,
де ПК – кількість персональ-
них комп’ютерів на підприєм-
стві;  
СА – кількість системних адмі-
ністраторів
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Закінчення табл. 6.4 
1 2 3

Споживчий 
капітал 
(Іск) 

Кiлькicть пiдпиcaниx 
кoнтpaктiв (Х9)

-

Чacткa pинку (Х10) -
Індeкc кoнкуpeнтo-
cпpoмoжнocтi пpoдук-
цiї (Х11) 

Х11 = 0,35Эп + 0,30Фп + 0,35Эс
Эп – значення критерію ефек-
тивності виробничої діяльності 
підприємства;  
Фп – значення критерію фінан-
сового положення підприєм-
ства;  
Эс – значення критерію ефек-
тивності організації збитута 
просування товару на ринку

 
Наведені інтегральні коефіцієнти розраховуються за форму-

лою: 

 
=

+=
n

j
jjоксклк YII

1
),( , (6.6) 

де  n – кількість показників;  

jI  – значення показника;  

jY  – коефіцієнт питомої ваги показника. 

Значення показників, які входять в запропоновану систему 
оцінки інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств, 
знаходяться в діапазоні від 0 до 1, причому чим більш ефективна 
діяльність підприємства, тим ближче значення показника до 1.  

Для вибору стратегії машинобудівних підприємств запропо-
новано модель побудови та обґрунтування вибору стратегії роз- 
витку підприємства, спрямованої на підвищення його рівня інтеле-
ктуалізації. Етапи формування стратегії розвитку машинобудівного 
підприємства в умовах інтелектуалізації наведені на рис. 6.4  

Запропонована модель є інформаційно-аналітичним інстру-
ментом для розробки варіантів стратегічного розвитку машино- 
будівних підприємств. 

В табл. 6.5 наведено рекомендації щодо вибору стратегії роз-
витку підприємства в залежності від результатів оцінки показника  
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Рисунок 6.4 – Етапи формування стратегії розвитку  
машинобудівного підприємства  
в умовах інтелектуалізації 

інтелектуального капіталу, а також характеристики інноваційного 
зростання в залежності від значення інтегрального показника інте-
лектуального капіталу. 

У залежності від отриманих результатів оцінювання значень 
єдиного інтегрального показника інтелектуального капіталу прово-
диться вибір стратегії інноваційного розвитку. Використання запро-
понованого підходу щодо визначення значення інтегрального по- 
казника інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств 
дозволяє вибрати стратегію та виявити проблеми її реалізації з ура-
хуванням привабливості інноваційного середовища. 

Таким чином, слід зазначити, що реалізація стратегії, роз- 
витку машинобудівних підприємств здійснюється поетапно та яв-
ляє собою багатокроковий процес розробки та взаємного узгод-
ження локальних стратегій. Механізм забезпечення вибору страте-
гії розвитку машинобудівних підприємств являє собою певний ал-
горитм, що включає процедури формування інформаційної бази, 
збору, обробки та використання інформації щодо діяльності маши-
нобудівних підприємств. 

Корегування інно-
ваційної стратегії 

розвитку 

Місія підприємства 

Визначення мети підви-
щення інтелектуалізації під-

приємства

Оцінка зовнішнього 
середовища

Оцінка інтелектуального 
капіталу 

Вибір інновацій-
ної стратегії  
розвитку 

Реалізація інно-
ваційної страте-
гії розвитку 

Оцінка інтелектуаль-
ного капіталу 
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Таблиця 6.5 – Характеристика інноваційного зростання від 
значення інтегрального показника інтелектуа-
льного капіталу машинобудівних підприємств 
на основі модифікованої шкали Харрінгтона 

Характеристика рівня 
інтелектуального  

капіталу підприємств 

Значення інтеграль-
ного показника  

рівня інтелектуаль-
ного капіталу під- 

приємств

Рекомендовані варіанти 
управлінських рішень 
щодо вибору стратегії 
розвитку підприємства 

Швидке зростання інте-
лектуального капіталу

0,8-1 
Стратегія розширення

Помірне зростання інте-
лектуального капіталу

0,63-0,8 Стратегія оновлення

Повільне зростання ін-
телектуального капі-
талу 

0,37-0,63 
Стратегія освоєння

Низьке зростання інте-
лектуального капіталу 0,2-0,37 

Стратегія реорганізації

Відсутність зростання 
інтелектуального капі-
талу 

0-0,2 
Згортання бізнесу

Модель реалізації стратегії зростання машинобудівних під- 
приємств за етапами наведено на рис. 6.5. 

Використання результатів етапів стратегічного аналізу і сце-
наріїв розвитку за допомогою матриць попарних порівнянь крите-
ріїв дозволяє розраховувати їх найбільш ймовірний стан. При цьому 
використовується перелік факторів (рис. 6.6), які найбільше впли-
вають на майбутнє.  

Для чого проводиться порівняння інтегральних оцінок по ета-
пах розвитку, а також здійснюється моніторинг ефективності реалі- 
зації стратегії розвитку машинобудівних підприємств. Для прове-
дення суб’єктивних парних порівнянь була використана дев’яти- 
бальна шкала відносної важливості, розроблена Т. Сааті, яка дозво-
ляє задати вагу кожного з критеріїв. 

Подальший процес полягає у проведенні парного порівняння 
стратегій та визначені пріоритетів в кожній групі чинників. Розра-
хунок пріоритетів відбувається на основі складання матриць по  
числу груп факторів, що мають розмірність відповідно до кількості 
груп стратегічних орієнтирів. 
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Рисунок 6.5 – Модель реалізації стратегії розвитку  
машинобудівних підприємств 

Рисунок 6.6 – Декомпозиція процесу вибору стратегії  
розвитку машинобудівних підприємств  
в ієрархію цілей 

Реалізація стратегії розвитку інтелектуалізації 

Набор заходів, що спрямовані на досягнення мети 

Визначення джерел фінансування заходів 

Контроль реалізації інноваційної стратегії, її корегування 

Визначення конкурентних пере-
ваг, які впливають на іннова-

ційну діяльність 

Оцінка реалізації стратегії 

Аналіз цільових показників  
стратегії 

Мета: вибір інноваційної стратегії розвитку машинобудівних підприємств 

Фактори, що впливають на вибір  
інноваційної стратегії розвитку інтелектуалізації підприємства 

Cубфактори, що впливають на вибір інноваційної стратегії розвитку підприємства 

Фактори, що характе-
ризують людський 

капітал 

Фактори, що характе-
ризують організацій-

ний капітал 

Фактори, що характе-
ризують споживчий 

капітал 

Стратегічні 
орієнтири 1 

Стратегічні 
орієнтири 2 

Стратегічні 
орієнтири 3 

Стратегічні 
орієнтири 4 

Стратегічні 
орієнтири 5 

Х11 Х3 Х6 Х8 Х1 Х9 Х4 Х5 Х7 Х2 Х10 
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Проводимо формування матриць попарного порівняння, яке 
здійснюється за двома кроками. На першому кроці проводиться від-
бір двадцяти респондентів з числа управлінських кадрів машинобу-
дівних підприємств, які відповідають наступним якостям: мають 
досвід прийняття рішень в питаннях економічної безпеки; в даний 
час працюють на машинобудівних підприємствах. На другому кроці 
проводиться парне порівняння факторів шляхом складання матриці 
парних порівнянь і визначення ступеня їх впливу на процес вибору 
стратегії розвитку підприємства. Парне порівняння факторів від- 
носно один одного проводиться на основі шкали оціночних суджень 
про відносну важливість факторів. 

Проведемо оцінку інтелектуального капіталу машинобудів-
них підприємств на основі запропонованого алгоритму. 

В Додатку Д.2 наведено нормовані значення складових інте-
лектуального капіталу машинобудівних підприємств. 

Інтегральний коефіцієнт оцінки людського капіталу має на-
ступний вигляд: 

4321 209.0005.0132.0387.0455.0 XXXXІ лк ×+×−×−×+= . 
Інтегральний коефіцієнт оцінки організаційного капіталу має 

наступний вигляд: 

4321 171.0007.0275.0303.0293.0 XXXXІ oк ×+×+×+×+= . 
Інтегральний коефіцієнт оцінки структурного капіталу має 

наступний вигляд: 

321 158.0180.0364.0238.0 XXXІ cк ×+×+×+= . 
У табл. 6.6 наведені результати розрахунку інтегрального  

коефіцієнту оцінки інтелектуального капіталу машинобудівних під-
приємств. 

Отримані результаті свідчать, що підприємства ПрАТ НКМЗ 
и ПАТ «Енергомашспецсталь» мають помірне зростання інтелекту-
ального капіталу, для яких характерною являється стратегія роз- 
витку, а саме – стратегія оновлення. Для підприємства ПАТ «Друж-
ківський завод металевих виробів» характерним є повільне зрос-
тання інтелектуального капіталу, для якого є характерною стратегія 
розвитку – стратегія освоєння. Підприємство ТОВ «Гірничі ма-
шини – Дружківський машинобудівний завод» має рівень низького 
зростання інтелектуального капіталу, цьому рівню відповідає стра-
тегія розвитку – стратегія реорганізації. Для визначення вектору 
глобальних пріоритетів (табл. 6.7) в матриці локальні пріоритети, 
притаманні кожній альтернативі, множаться на пріоритет кожного 
критерію, і результат підсумовується. 
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Таблиця 6.6 – Значення інтегрального коефіцієнту оцінки  
інтелектуального капіталу машинобудівних 
підприємств 

ПІДПРИЄМСТВА 2017 2018 2019 

ПрАТ НКМЗ
Інтегральний коефіцієнт оцінки людсь-
кого капіталу 

0,54 0,79 0,75

Інтегральний коефіцієнт оцінки організа-
ційного капіталу 

0,85 0,89 0,95

Інтегральний коефіцієнт оцінки струк-
турного капіталу 

0,76 0,85 0,84

Інтегральний коефіцієнт оцінки інтелек-
туального капіталу

0,74 0,84 0,84

ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»
Інтегральний коефіцієнт оцінки людсь-
кого капіталу 

0,51 0,57 0,65

Інтегральний коефіцієнт оцінки організа-
ційного капіталу 

0,45 0,56 0,51

Інтегральний коефіцієнт оцінки струк-
турного капіталу 

0,54 0,78 0,71

Інтегральний коефіцієнт оцінки інтелек-
туального капіталу

0,50 0,63 0,62

ПАТ «Енергомашспецсталь»
Інтегральний коефіцієнт оцінки людсь-
кого капіталу 

0,93 0,89 0,78

Інтегральний коефіцієнт оцінки організа-
ційного капіталу 

0,74 0,80 0,88

Інтегральний коефіцієнт оцінки струк-
турного капіталу 

0,83 0,71 0,80

Інтегральний коефіцієнт оцінки інтелек-
туального капіталу

0,83 0,80 0,82

ТОВ «Гірничі машини – Дружківський 
машинобудівний завод»

Інтегральний коефіцієнт оцінки людсь-
кого капіталу 

0,34 0,44 0,40

Інтегральний коефіцієнт оцінки організа-
ційного капіталу 

0,44 0,30 0,43

Інтегральний коефіцієнт оцінки струк-
турного капіталу 

0,32 0,28 0,38

Інтегральний коефіцієнт оцінки інтелек-
туального капіталу

0,36 0,33 0,40
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Таблиця 6.7 – Вектори глобальних пріоритетів п’яти страте-
гій розвитку. 

Критерій  Вага  Стратегія 
1

Стратегія 
2

Стратегія 
3 

Стратегія 
4

Стратегія 
5

Людсь-
кий капі-
тал 

0,493 0,431 0,286 0,159 0,078 0,046 

Спожив-
чий капі-
тал 

0,196 0,156 0,120 0,322 0,171 0,241 

Організа-
ційний 
капітал

0,311 0,250 0,162 0,430 0,071 0,100 

Загальна 
оцінка 

1,0 0,257 0,194 0,285 0,133 0,131 

Виходячи з результатів розрахунків, отриманих з використан-
ням методу аналізу ієрархій (МАІ), стратегія 3, а саме «Стратегія 
освоєння» виявилися найбільш прийнятними для машинобудівних 
підприємств.  

В процесі дослідження було розроблено модель оцінки інте-
лектуального капіталу підприємства на основі використання коре-
ляційно-регресивного аналізу та методичний підхід формування та 
вибору стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах 
цифровізації. Доведено, що оцінка інтелектуального капіталу здій-
снюється за такими структурними елементами, як: людський, орга-
нізаційний та споживчий капітал. Кожен з вищезазначених елемен-
тів можна оцінити, використовуючи показники, що характеризують 
особливості інтелектуального капіталу підприємства в умовах циф-
ровізації. 

Запропоновано методичні рекомендації формування стратегії 
розвитку машинобудівного підприємства в умовах цифровізації, що 
визначають цілі, принципи і алгоритм формування стратегії роз- 
витку машинобудівного підприємства, який включає крім традицій-
них етапів, етап стратегічного вибору, який полягає у виробленні 
альтернативних стратегій з урахуванням горизонту стратегії, оцінки 
базової платформи, визначення видів інновацій, об'єктів стратегії  
і оцінки можливих цільових результатів, що дозволить найбільш об-
ґрунтовано вибрати стратегію машинобудівного підприємства 

Впровадження методичного підходу щодо вибору стратегії 
дасть змогу підприємству оцінити рівень інноваційного капіталу, 
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підвищити його рівень, що приведе до росту інноваційної активно-
сті підприємства та його економічного зростання. Залучення про-
відних фахівців з питань розробки та впровадження інновацій спри-
ятиме постійному розвитку підприємства в інноваційному напрямі, 
підвищенню його інтелектуального капіталу, доданої вартості, ка-
піталізації та конкурентоспроможності. 

Практична реалізація запропонованого методичного підходу 
була проведена на прикладі машинобудівних підприємств. В ході 
дослідження будо встановлено, що стратегія освоєння» виявилися 
найбільш прийнятними для їх розвитку.  

 
 
6.5. Розробка концепції стимулювання інтелектуалізації 

підприємств реального сектору економіки 
 
У процесі дослідження виділено пріоритетні напрями поглиб-

лення інтелектуалізації національних промислових підприємств, 
що відповідають на питання: «що стимулювати для поглиблення ін-
телектуалізації виробництва в умовах Індустрії 4.0»: 

1. Розвиток людського капіталу. Поступове впровадження 
інноваційних технологій у діяльність національних промислових 
підприємств (цифровізації, роботизації, мережевих датчиків та ін.) 
сприяє їх інтелектуалізації. Втім будь-які зміни на підприємстві мо-
жуть сприйматися персоналом із обережністю, недовірою. Підпри-
ємствам доцільно налагодити співробітництво із провідними націо-
нальними та міжнародними компаніями у інтелектуальних транс-
формаціях та долучати їх спеціалістів до проведення тренінгів  
і освітніх програм на власному підприємстві та забезпечувати мож-
ливість своїм співробітникам відвідувати провідні виробництва. 
Активне співробітництво із науковими установами та ВНЗ розши-
рить можливості освітніх програм для співробітників на промисло-
вих підприємствах у напрямі інтелектуалізації.  

Окрему увагу слід приділити механізмам мотивації, зокрема 
щодо залучення і збереження висококваліфікованого персоналу. 

2. Трансформація національних виробництв в інтелекту- 
альні із використанням досягнень третьої і четвертої промислових 
революцій передбачає визначення пріоритетних галузей і напрямів 
промислової діяльності; розробку програм стимулювання провід-
них галузей; участь уряду у розвитку перспективних промислових 
підприємств, зокрема: 
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Для створення умов на державному рівні із залученням на-
укових установ НАН України доцільно визначити провідні галузі 
промисловості і провідні підприємства країни (передусім: металур-
гії, машинобудування, аерокосмічної галузі, біо- і нанотехнологій, 
фармацевтики), які мають значний потенціал до інтелектуалізації, 
мають масштабні цілі та можуть швидко впроваджувати інновації 
(подібне зазначено у рекомендаціях Всесвітнього економічного фо-
руму та McKinsey & Company [451, с. 29]).  

Придбання, створення та використання інноваційних знань,
інформації, технологій, систем управління, предметів праці у діяль-
ність потребує механізмів стимулювання. Для цього необхідно на 
державному рівні із залученням НАН України розробити Програму 
стимулювання розвитку провідних галузей промисловості і провід-
них підприємств країни, визначити необхідний обсяг підтримки та 
налагодити координацію результатів роботи. У світовій практиці 
можна відділити подібні проєкти, наприклад, Програма Made in 
China 2025 [96], що націлена на трансформацію промисловості Ки-
таю, заміщення імпорту новими місцевими продуктами, створення 
провідних національних промислових підприємств в галузі новітніх 
технологій. План сфокусований на розвитку 10 основних секторів, 
включаючи випуск високотехнологічного комп'ютеризованого  
машинобудівного устаткування і робототехніки, аерокосмічного 
устаткування і біопрепаратів для медицини. 

Уряду України необхідно розглянути можливість прямої
участі та сприяння розвитку компаній в ключових секторах еконо-
міки або ініціювання їх створення з метою формування промисло-
вого бренду у реальному секторі економіки (наприклад досвід Ні-
меччини у розвитку AI-Airbus, де передбачена активна роль дер-
жави у створенні компаній у ключових технологічних секторах 
[105, с. 13]; досвід Китаю у підтримці суднобудування та визна-
ченні із 2006 р. даної галузі як стратегічної [56]). 

Ґрунтуючись на аналізі факторів розвитку підприємств у на-
прямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації, дослідження і ви-
сновки UNIDO,  Всесвітнього економічного форуму, McKinsey & 
Company було зроблено висновок, що інтелектуалізація – це процес, 
який потребує відкритості підприємств до співробітництва та вико-
ристання різних можливостей, а також важелів державно-приват-
ного партнерства. Ключовими учасниками модернізації промисло-
вості у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації (підви-
щення інтелектуальної складової виробництва, виробленої продук- 
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ції, наданих послуг: складності, інноваційності, використаних ноу-
хау) є: Держава (уряд, законодавчі органи, органи місцевого і ре- 
гіонального управління); Бізнес (підприємці, керівники, топ-ме- 
неджмент). Наукові (передусім НАН України) та освітні організації. 
Інші зацікавлені організації і учасники (ЗМІ, спеціалісти у сфері 
ІКТ, консалтингові компанії, фінансовий сектор, центри інформа-
ційної підтримки, бізнес-інкубатори тощо). 

Дослідження показало, стимулювання інтелектуалізації під- 
приємств відбувається на різних рівнях та потребує урахування  
зовнішніх та внутрішніх факторів. До них можна віднести:  

1) ринкові, що відображають попит і пропозицію на ринку, 
зокрема це: ринкові та технологічні тренди; розвиток інтелектуаль-
них підприємств у напрямі Індустрії 4.0; цифрові інструменти уп-
равління виробництвом; ринкова кон’юнктура, доступ до ресурсів, 
зокрема фінансових; конкурентне середовище; співробітництво із 
професійними асоціаціями; наука і освіта у стимулюванні процесів 
інтелектуалізації підприємств тощо; 

2) державні: державна політика, у визначенні пріоритетів ро-
звитку, економічних та адміністративних стимулів; 

3) внутрішні (рівень підприємства). Політика підприємства: 
розвиток людського капіталу, поступове перманентне впрова-
дження у діяльність інструментів і технологічних компонентів уп-
равління інтелектуальним виробництвом (у тому числі цифрових), 
співробітництво із професійними асоціаціями, наукою, державою 
тощо. Рівні стимулювання поглиблення інтелектуалізації підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0 представлено на рис. 6.7. 

Загальна державна політика впливає на передумови розвитку 
і ведення господарської діяльності в країні, які можна прийняти у 
якості драйверів стимулювання інтелектуалізації:  економічні (еко-
номічна стабільність, розвиток економіки, цінова політика та 
кон’юнктура, доступ на ринки; податкове навантаження); організа-
ційні (адміністративні бар’єри; підтримка розвитку пріоритетних 
галузей, умови ведення господарської діяльності тощо); фінансові 
(доступ до фінансових ресурсів, кредитів, інвестицій); політичні 
(стабільність і авторитет влади, національна безпека, верховенство 
права); інституціональні (чинне законодавство, економічна полі-
тика уряду; кібербезпека; культура в країні, соціальні та ментальні 
чинники); матеріальні (інфраструктура, доступ до ресурсів, якість 
доріг, зв’язку, транспорту, освіти; доступ до технологій та інформа- 
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Рисунок 6.7 – Концепція стимулювання інтелектуалізації під- 
приємств промисловості у напрямі Індустрії 4.0 

Розроблено авторами. 

Поглиблення інтелектуалізації 
підприємств  

Стимулювання інтелектуалізації підприємств у напрямі Індустрії 4.0  

Пріоритетні напрями поглиблення інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0 
1. Розвиток людського капіталу.
2. Трансформація національних підприємств в інтелектуальні: визначення
пріоритетних галузей і напрямів промислової діяльності; розробка програм 
стимулювання провідних галузей; участь уряду у розвитку перспективних 
промислових підприємств. 

Що стиму- 
лювати? 

Державна політика: стимулювання експорту національного виробництва; ім-
портозаміщення; стимулювання державно-приватного партнерства, локалізації; сти-
мулювання  розвитку людського капіталу. 

Як стиму- 
лювати? Політика підприємства: конкурентна ефективність бізнес-проєктів та бізнес-

процесів; мотивація менеджменту на поглиблення інтелектуалізації виробників та 
виробництв, підвищення авторитету керівника, як організатора цифрової та 
інтелектуальної трансформації підприємства; перманентна трансформація у напрямі 
сучасних технологічних реалій; постійний розвиток людського капіталу; 
співробітництво в середині підприємства (розвиток підходів до управління); 
застосування вже працюючих моделей та технологій ззовні; підвищення культури 
та поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0, кардинальні зміни 
організаційної культури, де кожен крок є цифровим; редизайн продукції та послуг з 
урахуванням потреб клієнтів (запити споживачів як драйвер цифрової 
трансформації: дослідження потреб і очікувань споживачів на внутрішньому і 
зовнішньому ринках); послідовний розвиток і поетапне досягнення цифрової 
зрілості; аналіз кращих світових практик та застосування досвіду інтелектуальних 
виробництв; співробітництво із асоціаціями і союзами промислової цифровізації; 
організації промислових форумів, спеціалізованих виставок; підтримка досліджень 
та дослідників. 

Учасники 
процесу 
інтелекту- 
алізації 

підприємств 
машинобу-
дування

Співробітництво у рамках ДПП 
 Держава  Бізнес  Наука  Освіта  Громадянське суспільство 
 Профспілки, бізнес-інкубатори, промислові палати, асоціації та ін. 

Інструменти 
співробіт- 
ництва 

Результат 

Національна платформа розвитку і модернізації промисловості, у рамках якої:
 Центр розвитку промислових підприємств в умовах Індустрії 4.0 на основі їх 

інтелектуалізації; 
 Національний фонд розвитку і модернізації промисловості. 

Розвиток внутрішнього виробництва та 
технічне переоснащення промисловості 
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ції). Зовнішній вплив і умови стимулюють підприємства до ведення 
відповідної політики, яка сприяє або ні поглибленню інтелектуалі-
зації. 

Також можна для прикладу відмітити програму «Цифровий 
порядок денний Федерального уряду Німеччини», який доповню-
ється «Цифровою стратегією Федерального міністерства економіки 
та енергетики на 2025 рік» [449] та передбачає фінансування циф-
рового перетворення для малих і середніх підприємств; «Фонд роз-
витку промисловості» у Російській Федерації [445], передбачає 
пільгові умови співфінансування проєктів спрямованих на розробку 
нових високотехнологічних продуктів, інновацій тощо. Разом із 
цим, поглиблення інтелектуалізації і розвиток цифрових техноло-
гій, у європейських країнах передбачає цифрові промислові плат-
форми, які полегшують цифрову трансформацію та взаємодію під-
приємств і інвестиційних фондів, підвищення привабливості про-
мисловості за напрямками інвестування, обізнаності про технології, 
сприяють співробітництву між дослідницькими організаціями та 
компаніями приватного сектору. 

Тому для об’єднання учасників процесу інтелектуалізації по-
передньо було обґрунтовано механізм державно-приватного парт-
нерства (ДПП). Для реалізації партнерства запропоновано ство-
рення Національної платформи розвитку і модернізації промисло-
вості у рамках якої: 

1. Центр розвитку промислових підприємств в умовах Ін- 
дустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації. Даний Центр повинен за-
безпечити рівноправну участь та підтримку усіх ключових сторін у 
найважливіших заходах країни, присвячених питанням інтелектуа-
лізації підприємств (у тому числі, цифровізації економіки, розвитку 
технологій Індустрії 4.0), залучення їх до формування стратегій, 
програм розвитку, модернізації та реформування освіти та профе-
сійної підготовки тощо.  

2. Національний фонд розвитку і модернізації промисловості 
(для забезпечення промислових підприємств дешевими кредитами, 
інвестиційними ресурсами для поглиблення інтелектуалізації, впро-
вадження цифрових технологій у промислове виробництво (на 
кшталт «Національного фонду досліджень України»). Співробітни-
цтво зацікавлених сторін у процесах інтелектуалізації промислових 
підприємств та їх розвитку повинно відбуватись на основі дер- 
жавно-приватного партнерства. Для чого доцільно створити Націо-
нальну платформу розвитку і модернізації промисловості, яка буде 
захищати національні інтереси України та сприятиме розвитку  
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внутрішнього виробництва та технічному переоснащенню промис-
ловості. Концепцію стимулювання інтелектуалізації підприємств 
промисловості  у напрямі Індустрії 4.0 подано як підхід, заснований 
на розвитку людського капіталу та трансформації національних під-
приємств в інтелектуальні на основі поєднання політики держави та 
підприємства, налагодження співробітництва у рамках ДПП і ство-
рення Національної платформи розвитку і модернізації промисло-
вості. 
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7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  
 ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 
7.1. Інструментарій стимулювання інтелектуалізації  
 підприємств 
 
За твердженнями деяких вчених основним показником інте-

лектуалізації підприємства є зміна продукту праці – від матеріаль-
ного до інтелектуального [179, с. 19-22; 281, с. 36; 179, с. 9]. З огляду 
на це, фактори, які визначають інтелектуалізацію підприємства (та її 
оцінку), виходять зі специфіки інтелектуального продукту. Однією із 
специфічних особливостей інтелектуального продукту є доміну-
вання в продукті витрат на НДДКР. Тому необхідним є стимулю-
вання (на рівні держави) керівництва підприємств реального сек-
тору економіки до збільшення частки інтелектуального продукту в 
загальному обсязі випуску продукції (послуг) та збільшення витрат 
на НДДКР.  

При цьому держава може використовувати як прямі методи 
стимулювання (пряме державне фінансування), так і опосередко-
вані (створення державою умов для вивільнення фінансових ресур-
сів на цілі, пов'язані з підвищенням частки випуску інтелектуаль-
ного продукту у загальному обсязі випуску продукції (послуг). Йде-
ться про використання механізмів фінансової державної підтримки: 
надання податкових пільг, здешевлення кредитів, компенсації ви-
трат, страхування, перестрахування, надання гарантій, бюджетні 
дотації тощо. 

Підвищення інтелектуалізації машинобудівних підприємств 
необхідно з огляду на те, що майже вся машинобудівна галузь від-
носиться до середньо-високо і високотехнологічної1. Збільшення 
частки інтелектуального продукту в загальному обсязі продукції 
машинобудівних підприємств дозволить забезпечити масовість ви-
пуску високо- і середньо-високотехнологічної та інноваційної про-
дукції в Україні, що зазначено у Стратегії розвитку сфери іннова-
ційної діяльності на період до 2030 року [370]. 

                                                           
1 Відповідно до Eurostat statistics explained машинобудівна галузь за ви-

ключенням п. 30.1 «Будування суден і човнів» відноситься до високо- та  
середньо-високо-технологічної. 
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До того ж окремі види економічної діяльності, що створюють 
у цілому машинобудівну галузь України, обрано як напрямки 
смарт-спеціалізації в окремих регіонах України [420] (Запорізька, 
Івано-Франківська, Львівська, Харківська та інші області [386]) 
згідно із Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-
2027 роки [363]. Це надає можливість використання інструментарію 
фінансової підтримки пріоритетних сфер смарт-спеціалізації для 
стимулювання інтелектуалізації окремих машинобудівних підпри-
ємств не тільки на національному, але і на регіональному рівні.  

Збільшення частки інтелектуального продукту в загальному 
обсязі випуску продукції та збільшення витрат на НДДКР потребує 
як капітальних інвестицій, так і збільшення оборотного капіталу ма-
шинобудівних підприємств.  

Одним з інструментів стимулювання здійснення капітальних 
інвестицій в нематеріальні активи (НМА) і збільшення витрат на 
НДДКР є здешевлення кредитних коштів через механізм часткового 
субсидування відсоткової ставки за кредитом за рахунок бюджет-
них коштів (рис. 7.1).  

Вибір саме цього інструменту стимулювання викликано роз-
ривом між попитом на дешеві кредитні ресурси з боку підприємств 
реального сектору економіки та їх пропозицією на фінансовому  
ринку, який можна подолати тільки через вплив держави. Стимулю-
вання здійснюється шляхом створення пільгових умов кредиту-
вання для тих машинобудівних підприємств, які доведуть свої на-
міри щодо спрямування кредитних коштів на підвищення інтелек-
туалізації. Посередниками між державою і машинобудівними під- 
приємствами можуть бути відповідні інститути (Фонд розвитку під-
приємництва, Експертно-кредитне агентство), які мають в своєму 
арсеналі достатньо інструментів фінансового стимулювання і впро-
ваджують механізми державної підтримки більш ефективно через 
зниження трансакційних витрат, ніж інші шляхи прямого держав-
ного фінансування. 

Орієнтуватися при наданні пільг можна на такі показники: 
інтенсивність досліджень і розробок («R & D intensity») – 

прямі витрати у відсотках від виробництва (валової продукції) [78]; 
економічна ефективність витрат на наукові дослідження і ро-

зробки та їх впровадження у виробництво [364]; 
інші показники визначення рівня інтелектуалізації підприєм-

ства. 



275 

Умовні позначення:  НМА – нематеріальні активи; НДДКР – науково-до- 
слідні та дослідно-конструкторські роботи 

Рисунок 7.1 – Фінансово-кредитний інструментарій  
стимулювання інтелектуалізації машино 
будівних підприємств 

Розроблено авторами. 

Як інструмент здешевлення вартості кредитних коштів про-
понується використовувати компенсацію відсоткової ставки за кре-
дитом. Це сприятиме усуненню диспропорцій між фінансовим рин-
ком та промисловим розвитком, здешевленню вартості кредитів для 
фінансування проєктів з інтелектуалізації підприємств пріоритет-
них секторів економіки. 

Метод стимулювання 

Механізм стимулювання

Критерії надання  
преференцій 

Компенсація відсоткової ставки за кредитом  

На рівні держави  

Здешевлення вартості кредитів на здійснення капітальних 
інвестицій в НМА і фінансування витрат на НДДКР 

Надання преференцій підприємствам машинобудівних га-
лузей, які обґрунтували свої наміри щодо спрямування 

кредитних коштів на збільшення інтелектуального проду-
кту 

• інтенсивність досліджень і розробок («R & D intensity» 
– прямі витрати у відсотках від виробництва (валової про-
дукції) 

• розрахунок економічної ефективності витрат на нау-
кові дослідження і розробки та їх впровадження у виробни-
цтво 

• інші методики визначення рівня інтелектуалізації під-
приємства 

Інструмент  
стимулювання 
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7.2. Оцінювання можливостей підприємств машино- 
будівної промисловості до залучення кредитів  

Рівень процентних ставок впливає на доступність і вартість 
кредитних коштів для підприємств. Підприємству економічно до- 
цільно використовувати кредитні кошти тільки в тому випадку, 
коли вони збільшують рентабельність власного капіталу у період 
користування ними. Тому оцінка використання кредитних ресурсів 
підприємств зазвичай проводиться на основі розрахунку ефекту фі-
нансового левериджу (ефекту фінансового важеля, DFL).  

Існує дві концепції розрахунку ефекту фінансового важеля – 
американська та європейська, які суттєво відрізняються між собою. 
Американська концепція включає у себе аналіз рентабельності з 
огляду на доходність простих акцій підприємства [210] і в даний час 
не є характерною для вітчизняних машинобудівних підприємств. 
Європейська концепція розрахунку DFL більш підходить для вико-
ристання у вітчизняній практиці, фінансова система якої є банків-
сько-орієнтованою [296]: 

E

D
rROAtDFL ×−×−= )()1( , (7.1)

де DFL – ефект фінансового важеля (левериджу),%; 
t – розмір ставки податку на прибуток підприємств, відносна ве-

личина;  
ROA – рентабельність активів (економічна рентабельність за 

EBIT або за операційним прибутком),% ;  
r – середня розрахункова відсоткова ставка за кредитами (у тому 

числі, за довгостроковими зобов’язаннями, що залучені на платній 
основі ),% 

D – величина позикового капіталу, грош. од.; 
E – величина власного капіталу, грош. од. 

Про вартість позикових ресурсів свідчить диференціал фінан-
сового важеля (ROА – r) – це показник, який відображає різницю 
між рентабельністю активів підприємства та вартістю залучення по-
зикових коштів (середня ставка відсотків за залученими банківсь-
кими кредитами або іншими позиковими інструментами). Тобто, 
якщо (ROА – r) < 0, то ефект фінансового важеля (DFL) є від’ємним, 
що свідчить про недоцільність залучення позикового капіталу для 
підприємства за таких умов.   
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Для зіставлення рентабельності, що свідчить про віддачу ви-
користання активів підприємства, та процентної ставки, яка вказує 
на вартість його запозичень, як показник фінансового результату 
доцільно використовувати прибуток організації до виплати відсот-
ків і податків. У фінансовому аналізі його позначають EBIT1. 

Підприємство може збільшувати свою заборгованість за кре-
дитами і позиками до того часу, поки витрати по її обслуговуванню 
(зазначимо їх I) менше, ніж прибуток до оподаткування і виплати 
відсотків (EBIT). У випадку, коли I = EBIT, підприємство виплатить 
відсотки за кредитами і позиками і отримає нульовий прибуток, 
тобто досягне своєї точки беззбитковості. 

Для ілюстрації викладених аналітичних висновків на даних 
українських підприємств використана статистична інформація по 
повному колу юридичних осіб підгалузей машинобудування (мак-
ропідхід, дані Державної служби статистики України), а також мік-
ропідхід з використанням звітності окремих машинобудівних підп-
риємств, застосування якого має ряд значних переваг – можливість 
розрахунку рентабельності активів за EBIT (ROTА), можливість  
розрахунку реальної вартості позикових коштів завдяки статті звіту 
про фінансові результати «Фінансові витрати». 

Порівняний аналіз рентабельності активів підприємств (ROА) 
та вартості кредитування (r)  на основі визначення диференціала фі-
нансового важеля у машинобудівній галузі проводився на основі 
розрахунків, зроблених авторами за офіційними даними, що надані 
Державною службою статистики та Національним банком України, 
за останні 6 років.  

Аналіз отриманих даних показав, що показник диференціала 
фінансового важеля має від’ємне значення для підприємств маши-
нобудування в Україні (табл. 7.1, 7.2). Це свідчить про економічну 
недоцільність залучення ними позикового капіталу за існуючою  
рентабельністю активів та відсотковими ставками, за якими банки 
надають кредити (12-16%). 

У 2017-2019 рр. спостерігається відносне підвищення дифе-
ренціала фінансового важеля у порівнянні з 2014-2016 рр., яке від- 

1 Розрахунок ROA EBIT  за фінансовою звітністю НП(С)БО України може 
бути здійснений в такий спосіб: до фінансового результату до оподаткування 
(код рядка 2290 або код рядка 2295 Форми № 2) додаються фінансові витрати, 
які показують витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із 
запозиченнями (код рядка 2250 Форми № 2).   
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Таблиця 7.1 – Динаміка диференціала фінансового важеля 
(ROА – r) підгалузей машинобудування, %  

Галузь 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Машинобудування, у т.ч.: -24,3 -22,7 -13,7 -7,8 -10,9 -6,9
Виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної про-
дукції -29,5 -9,5 -2,3 0,1 -1,4 -3,4 
Виробництво електричного 
устаткування -29,5 -30,3 -15,0 -8,9 -3,7 -7,2 
Виробництво машин і устат-
кування, н.в.і.у. -18,9 -20,1 -12,6 -10 -13,3 -9,1 
Виробництво автотранспорт-
них засобів, причепів і напів-
причепів та інших транспорт-
них засобів -26,4 -24,1 -16,1 -6,5 -13,3 -5,4 

 

* Тут і далі скорочення «н.в.і.у.» означає «не введені в інші угрупу-
вання». 

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статис-
тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ та Національного банку Укра-
їни: https://bank.gov.ua. 

 
 
Таблиця 7.2 – Динаміка складових диференціала фінансового 

важеля підгалузей машинобудування, % 
Галузь 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рентабельність активів (ROA)
Машинобудування, у т.ч.: -11,0 -6,3 0,8 4,0 4,6 8,3
Виробництво комп'ютерів, електрон-
ної та оптичної продукції -16,2 6,9 12,2 11,9 14,0 11,7

Виробництво електричного устатку-
вання -16,2 -13,9 -0,4 2,8 11,8 8,0 

Виробництво машин і устаткування, 
н.в.і.у. -5,6 -3,7 1,9 1,8 2,1 6,1 

Виробництво автотранспортних засо-
бів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 

-13,1 -7,8 -1,6 5,3 2,1 9,8 

Ставка відсотка за кредитними коштами
Переробна промисловість* 13,3 16,4 14,5 11,8 15,4 15,2

 

*Процентні ставки депозитних корпорацій (крім НБУ) за новими кре-
дитами нефінансовим корпораціям (середньозважені ставки в  річному обчис-
ленні). 

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статис-
тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ та Національного банку Укра-
їни: https://bank.gov.ua. 
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булося, в основному, за рахунок підвищення рентабельності активів 
підприємств. У 2017 р. підвищення диференціала було також спри-
чинено зниженням середньої відсоткової ставки за кредитами у  
переробній промисловості (11,8%). Але диференціал все одно збе-
рігає від’ємне значення, що свідчить про недоступність позикових 
коштів для підприємств машинобудівної галузі.  

Як результат, знижуються можливості підприємств машино-
будування щодо оновлення активів, підвищується ступінь зносу ос-
новних засобів, відкладається на невизначений термін реалізації ін-
вестиційних проєктів, які пов’язані із модернізацію та інтелектуалі-
зацією виробництва. 

Наглядно недоступність банківського кредитування для ма-
шинобудівної галузі демонструє графік беззбитковості1 (рис. 7.2).  

Рисунок 7.2 – Співвідношення рентабельності та процент- 
ної ставки за кредитами у машинобудуванні* 

* Процентні ставки депозитних корпорацій (крім НБУ) за новими кре-
дитами нефінансовим корпораціям (середньозважені ставки в  річному обчис-
ленні). Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статис-
тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ та Національного банку Укра-
їни: URL: https://bank.gov.ua. 

1 Доступність банківського кредитування для галузі оцінюється з 
огляду на співвідношення вартості банківських кредитів (процентних ставок) 
та рентабельності активів в галузі. Банківський кредит доступний для галузі, 
коли дотримано умову беззбитковості (збіг обох ліній на графіку). 
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Розрахунок беззбитковості за даними ROА і r за останні  
5 років показав, що машинобудівні підприємства в Україні не мо-
жуть залучати кредити за пропонованими на ринку відсотковими 
ставками без зниження рентабельності власних коштів та погір-
шення фінансового стану. 

Результати аналізу звітності десяти1 машинобудівних підпри-
ємств за останні три роки (2018-2020 рр.) показали, що тільки одно 
з них  (10%) за цей період залучало довгострокові кредити і шість 
підприємств (60%) – короткострокові (Додаток Е.1). Причому у  
більшості з них (п’яти із шести) частка кредитів та інших зо-
бов’язань, на які нараховуються відсотки,  становить від 2 до 20%2 
у загальній сумі позикового капіталу. Решта припадає на кредитор-
ську заборгованість та інші зобов’язання та забезпечення, які для 
підприємств є безоплатними3.  

Для проведення експрес-діагностики управління позиковим 
капіталом обрано шість підприємств машинобудівної галузі, які у 
звітному періоді: 

1) залучали кошти на платній основі (довгострокові та/або
короткострокові банківські кредити, інші довгострокові зобов’я-
зання), про що свідчать дані у відповідних рядках форм фінансової 
звітності – № 1 (Баланс) та № 2 (Фінансові результати); 

2) у відповідному звітному періоді мають позитивне зна-
чення коефіцієнту рентабельності активів на основі прибутку до ви-
рахування відсотків та податків (EBIT)4.    

Розрахунки складових фінансового важеля обраних підпри-
ємств показали, що середня вартість їх запозичень перевищує рен-
табельність їх активів (рис. 7.3).  

1 Підприємства обрано шляхом простої випадкової вибірки із урахуван-
ням наявності річної фінансової звітності за останні три роки. 

2 Тут і далі розраховано авторами за даними фінансової звітності під- 
приємств. 

3 Відсотки за кредиторською заборгованістю не включають безпосере-
дньо до фінансових витрат підприємства (код рядка 2250 «Фінансові витрати» 
Звіту про фінансові результати). 

4 Оскільки метою дослідження є розрахунок процентної ставки, яка б 
скоротила витрати на сплату відсотків, але зберегла б при цьому поточну рен-
табельність сукупного капіталу підприємства, розрахунок диференціала фі-
нансового левериджу та порога рентабельності не має сенсу при від'ємному 
значенні цього коефіцієнта. 
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Примітка: Тут і далі для більшої точності усі показники розраховано із 
використанням середнього значення капіталу за звітний період: ½ (значення 
на початок звітного періоду + значення на кінець звітного періоду).   

Джерело: тут і далі розраховано за даними звітності підприємств: 
АТ "Турбоатом", АТ "Хартрон", ДНВП "Об’єднання Комунар", ДП "КБ "Пів-
денне" ім. М.К. Янгеля (I-III кв. 2020 р.); ДП "Завод "Електроважмаш" (I-IV кв. 
2018 р.); ПАТ "Мотор Січ" (I-IV кв. 2020 р.). 

Рисунок 7.3 – Співвідношення рентабельності та вартості  
позикового капіталу окремих машинобудівних  
підприємств 

Це свідчить про те, що витрати на обслуговування заборгова-
ності за кредитами та позиками більш ніж прибуток до оподатку-
вання і виплати відсотків. Тобто усі підприємства, що аналізуються, 
не досягають умов беззбитковості.   

Далі проведено аналіз обраних підприємств на предмет вико-
ристання капіталу, залученого на платній основі1, розраховано зна- 

1 При розрахунку DFL та його складових використано методику, за 
якою ці показники обчислюються окремо за різними джерелами позикового 
капіталу (залучені на безоплатній та платній основі) з огляду на їх вартість та 
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чення ефекту фінансового важеля (DFL) та його складових 
(табл. 7.3).  

 
Таблиця 7.3 – Розрахунок складових ефекту фінансового ва-

желя машинобудівних підприємств (за довго-
строковими та/або короткостроковими банків-
ськими кредитами, іншими довгостроковими 
зобов’язаннями) 

Показники Диференціал 
фінансового  

важеля  
(ROТА – id), 

% 

Коефіці-
єнт фінан-
сового  
важеля 
(плече),  
КD/E 

Податковий 
коректор  
(1-t), від- 
носна вели-

чина 

Ефект фі-
нансового 
важеля  

(DFL),% 

АТ "Турбоатом" -8,80% 0,04 0,77 -0,28%
АТ "Хартрон" -43,69% 0,02 0,64 -0,52%
ДНВП "Об’єднання 
Комунар"  -12,11% 0,09 1 -1,14% 

ДП "КБ "Південне" 
ім. М.К. Янгеля  -6,07% 0,04 1 -0,27% 

ДП "Завод "Електро-
важмаш" -6,63% 2,27 0,77 -11,63% 

ПАТ "Мотор Січ" -23,76% 0,12 0,72 -2,05%

Джерело: розраховано за даними звітності підприємств. 
 
Усі представлені у табл. 7.3 підприємства характеризуються 

від’ємним значенням ефекту фінансового важеля, що пов’язано із 
від’ємним значенням диференціала. Останній показує, на скільки 
процентних пунктів вартість позикового капіталу підприємства пе-
ревищує його економічну рентабельність. Це свідчить про високу 
вартість залучення позикового капіталу для зазначених підпри-
ємств при існуючій рентабельності їх активів.  

Високе значення плеча1 (співвідношення між позиковим та 
власним капіталом) ДП "Завод "Електроважмаш" (2,27 при нормі 

                                                           
питому вагу у загальній сумі позикового капіталу. Кредиторську заборгова-
ність постачальникам, відсотки за якою не включають безпосередньо до фі-
нансових витрат підприємства, із розрахунку ціни позикового капіталу (id) ви-
лучено [375].  

1 Характеризує силу впливу фінансового важеля. Якщо диференціал 
має позитивне значення, то збільшення плеча фінансового важеля (підвищення 
частки позикових коштів у структурі капіталу) буде приводити до зростання 
його ефекту, та навпаки.  
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0,5-0,7) посилило від’ємний ефект фінансового важеля, який склав 
-11,6%. Інші підприємства мають низьке значення плеча (0,02-0,12), 
що свідчить про можливість погашення кредиту вартістю майна 
підприємства  та вказує на те, що від’ємне значення ефекту фінан-
сового важеля пов’язано виключно із від’ємним значенням дифе- 
ренціала, а плече ефект не посилює.  

Результати експрес-діагностики управління позиковим капі-
талом шести  підприємств машинобудівної галузі (АТ "Турбоатом", 
АТ "Хартрон", ДНВП "Об’єднання Комунар", ДП "КБ "Південне" 
ім. М.К. Янгеля, ДП "Завод "Електроважмаш", ПАТ "Мотор Січ") 
показали, що вони проводять стриману фінансову політику запози-
чень. Причиною тому є висока вартість залучення кредитування, 
яка призводить до зниження рентабельності їх власного капіталу, 
оскільки частина прибутку, що генерується власним капіталом, на-
правлена на обслуговування позикового капіталу за високими (у по-
рівнянні із рентабельністю активів) ставками відсотка за кредит. В 
цих умовах залучення позикового капіталу для підприємств є еко-
номічно недоцільним. 

На основі розрахунку складових ефекту фінансового леве- 
риджу для цих підприємств визначено розміри відсоткових ставок 
за банківським кредитом, за якими вони досягають умов беззбитко-
вості (Додаток Е.2). Результати розрахунку показали, що залучення 
кредитних ресурсів за відсотковими ставкам із урахуванням скла-
дових фінансового важеля призводить до збільшення рентабельно-
сті власного капіталу підприємства, зростання величин фінансового 
результату до оподаткування, податку на прибуток та чистого при-
бутку (табл. 7.4).  

Зниження вартості залучення позикового капіталу підпри-
ємств може бути досягнуто шляхом часткової компенсації відсотків 
за залученими банківськими кредитами як інструменту державної 
фінансової підтримки. 

Компенсація позичальнику відсоткової ставки до певного  
рівня є відомим інструментом державної фінансової підтримки. Для 
суб’єктів господарювання в Україні законодавством передбача-
ється: часткова компенсація вартості кредитів, що надані на реалі-
зацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва1;  

1 Згідно із статтею 16 Закону України від 22 березня 2012 року № 4618-
VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text. 
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Таблиця 7.4 – Зміна показників фінансових результатів під- 
приємств при залученні позикового капіталу 
за відсотковою ставкою, яку визначено з 
огляду на рентабельність їх активів   

Приріст  
показника 

АТ "Тур-
боатом" 

АТ "Хар-
трон" 

ДНВП 
"Об’єднання 
Комунар"

ДП "КБ "Пів-
денне" ім. 
М.К. Янгеля

ДП "Завод 
"Електро-
важмаш"

Фінансовий ре-
зультат до опо-
даткування (при-
буток після 
сплати процентів 
до сплати подат-
ків), тис. грн 

19 791 2 763 2 421 8 057 40 770 

Витрати з подат-
ку на прибуток, 
тис. грн 

4 689 993 0 0 9 224 

Чистий прибу-
ток, тис. грн 15 102 1 770 2 421 8 057 31 546 

Рентабельність 
власного капі-
талу (ROE), %  

0,28% 0,52% 1,14% 0,27% 11,63% 

 
часткова компенсація процентних ставок за експортними креди-
тами1; кредитні субсидії суб'єктам господарювання агропромисло-
вого комплексу2; повна або часткова компенсація відсотків за ко- 
ристування кредитними коштами, що направлені на реалізацію 
інноваційних проєктів у високотехнологічних і середньо-високо- 
технологічних галузях промисловості3. Законодавчі положення  
частково реалізовані в рамках державної програми «Доступні кре-
дити 5-7-9%» [374] для суб’єктів малого та середнього підприєм- 
ництва, Урядовій програмі підтримки суб’єктів господарювання 
АПК шляхом здешевлення кредитів – для сільгосптоваровиробни-
ків [440].  

                                                           
1 Згідно із статтею 3 Закону України № 1792-VIII від 20 грудня 2016 

року «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) 
українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення 
кредитування експорту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19. 

2 Згідно із статтею 13 Закону України № 1877-IV від 24 червня 2004 
року «Про державну підтримку сільського господарства України». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text. 

3 Згідно із статтею 11 проєкту Закону України «Про державну проми-
слову політику». Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
України. URL: https://mspu.gov.ua/dlya-gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskis 
tyu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadskistyu. 
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В рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» 
Фонд розвитку підприємництва (ФРП) компенсує суб’єктам малого 
та середнього підприємництва фактичні витрати на сплату базової 
процентної ставки до рівня 0, 3 5, 7, або 9 відсотків річних залежно 
від цілі кредитування: 0% – кредити рефінансування; 3% – антикри-
зові кредити; 5-7-9% – інвестиційні кредити. Урядова програма під-
тримки суб’єктів господарювання АПК шляхом здешевлення кре-
дитів передбачає компенсацію процентів позичальникам у розмірі 
1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нараху-
вання відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними до-
говорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.  

Для стимулювання інтелектуалізації машинобудівних під- 
приємств в Україні компенсації повинні підлягати відсоткові ста-
вки за кредитами, що залучені: (1) на здійснення капітальних інвес-
тицій в нематеріальні активи; (2) фінансування витрат на НДДКР; 
(3) збільшення прямих витрат на дослідження та розробки («R & D 
intensity») у відсотках від виробництва (валової продукції). 

Послідовність дій при субсидуванні процентної ставки наве-
дено нижче.  

Етап 1. Суб’єкт господарювання звертається до уповноваже-
ного банку із заявкою про видачу кредиту.  

Етап 2. Уповноважений банк перевіряє заявку на предмет від-
повідності критерію відбору проєктів – меті кредитування. В рам-
ках запропонованої програми мета кредитування – підвищення ін-
телектуалізації підприємства відповідно до проєкту Закону України 
«Про державну промислову політику» (Додаток Е.3).  

Етап 3. На основі відповідності критеріям відбору проєктів, а 
також оцінки кредитоспроможності, аналізу кредитної історії та ін-
ших показників відповідно до власних правил, процедур та банків-
ських продуктів, уповноважений банк приймає рішення щодо на-
дання кредиту або відмови. При відмові позичальник має право до-
робити заявку та звернутися повторно або звернутися в інший упо-
вноважений банк.   

Етап 4. Суб’єкт господарювання підписує договір з уповнова-
женим банком і отримує суму кредитних коштів. 

Етап 5. Фонд розвитку підприємництва через уповноважений 
банк виплачує компенсацію відсотків за кредитом. 

Етап 6. Суб’єкт господарювання-позичальник повертає тіло 
кредиту уповноваженому банку за умовами кредитного договору  
і виплачує відсотки за  компенсаційною процентною ставкою.
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Застосування цього механізму дає змогу розширити можли-
вості використання фінансового інструментарію державної фінан-
сової підтримки. Машинобудівні підприємства це стимулюватиме 
до залучення кредитів на цілі підвищення інтелектуалізації (пере-
ходу від матеріального до інтелектуального продукту) за умов 
прийняття відповідної державної програми фінансової підтримки. 

 
 
7.3. Забезпечення підприємств альтернативними  

джерелами фінансування інтелектуалізації 
 
Сучасна світова фінансова система сьогодні зазнає суттєвих 

змін. Інтелектуалізуються фінансові угоди та операції, трансформу-
ються інститути, що забезпечують передачу фінансових ресурсів 
від фінансового сектору реальному сектору, змінюються інстру- 
менти фінансування. Як фінансовий, так і реальний сектор відчува-
ють посилюючий вплив цифровізації економіки, технологій, демо-
графічних факторів, зміни характеру праці. Цифрова трансформація 
поступово змінює систему економічних відносин – збільшуються 
конкуренція та дезінтермедіація з боку небанківських провайдерів 
послуг, зокрема, не тільки фінансово-кредитних установ, але й ви-
сокотехнологічних компаній і стартапів «Fintech» [348, с. 68], за- 
роджуються передумови для зміни парадигми фінансового посеред-
ництва у цілому. Ключовим питанням у цьому є дослідження го- 
товності цих секторів до цифрової трансформації. 

Цифрова трансформація не зводиться до послідовної автома-
тизації і сама по собі не покращує поточну бізнес-модель лише за 
рахунок застосування нових технологій. Цифрова трансформація 
означає дематеріалізацію економіки та демократизацію даних [225]. 
Водночас цифрові інструменти демократизують доступ к знанням 
та забезпечують впровадження певного сегмента системи людських 
знань в автоматизовані комп'ютерні системи. Це дозволяє викорис-
товувати та застосовувати знання в різних галузях, відбуватися еко-
номічним процесам протягом усього часу доби і в системі глобаль-
ного охоплення, що збільшує загальний економічний ефект. Тому 
вважаємо, що цифрова трансформація є не метою, а інструментом, 
яка дозволяє використовувати знання для розвитку інноваційної 
економіки, виробництва майбутнього.  

Але без готовності економічних агентів до використання  
цифрових інструментів сучасна економіка не може бути конкурен-
тоспроможною ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках. 



287 

Більш того, у глобалізованій економіці  цифрові технології є єдиним 
інструментом, що дозволяє поширювати та трансформувати знання 
та інформацію. Основні характеристики нової економіки (відсут-
ність дефіциту ресурсів, темпоральні переваги, нове ціноутворення 
[312, с. 149-150]) можуть бути проявлені тільки завдяки цифровим 
трансформаціям.  

Загальний індикатор, що відображає ефективність країни у 
цифровому світі та готовність до цифрової трансформації, – індекс 
її цифровізації, що розраховано консалтинговою агенцією «Bloom 
Consulting», яка з початку 2003 р. спеціалізується на рейтингах  
брендів різних країн. Недавно Bloom Consulting розробила нове ана-
літичне програмне забезпечення під назвою «Digital Demand», що 
дозволяє країнам, регіонам і містам вимірювати ефективність свого 
бренду в цифровому світі. Цей індекс розраховується по п'яти ком-
понентах та враховує не тільки економічну складову (експорт та ін-
вестиції), а й культурні та інтелектуальні цінності (стан туризму в 
країні, рівень обдарованості та значимості людського капіталу) для 
243 країн. За складовими цього індексу Україна [141] знаходиться 
на 60 місці – за рівнем проникнення цифрових технологій у експорт, 
на 43 – за рівнем цифровізації процесів інвестування, на 93 – за ста-
ном туризму та 61 і 63 – за станом людського капіталу та культур-
них цінностей.    

Готовність фінансового сектору до забезпечення підприємств 
альтернативними джерелами фінансових ресурсів в умовах інте- 
лектуалізації та цифрової трансформації більш відображає індекс 
готовності країн до використання цифрових грошей (Digital Money 
Readiness Index [141]). Складовими цього індексу є державна та  
ринкова підтримка, фінансова та технологічна інфраструктура, на-
явність рішень для цифрових грошей, схильність до запозичень 
(табл. 7.5). 

У цілому Україна у 2021 р. зайняла 52 місце серед 84 країн 
світу у рейтингу готовності країн до використання цифрових гро-
шей, піднявшись на 12 пунктів з позиції, яку займала у 2014 р.  
(64 місце). За структурою цього індексу, найнижчі показники в кра-
їні приходяться на рівень державної та ринкової підтримки (56 міс- 
це у сукупному рейтингу за складовими індексу) і фінансову та  
технологічну інфраструктуру (70 місце). А за складовими індексу 
щодо наявності рішень для обігу цифрових грошей та схильності до 
запозичень Україна знаходиться на 44 та 46 місцях відповідно. 
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Таблиця 7.5 – Структура індексу цифрових грошей деяких 
країн з цифровою сферою, що формується у 
2021 р. [39] 

Країна 
Результуюча 
позиція у рей-

тингу  

Складові індексу, місце у рейтингу

Державна 
та ринкова 
підтримка 

Фінансова 
та техноло-
гічна інфра-
структура 

Наявність рі-
шень для 

(обігу) циф-
рових грошей

Схильність 
до запози-

чень 

Індонезія 39 27 29 54 43
Туреччина 42 61 64 28 41
Греція 44 64 12 52 51
Румунія 46 55 35 49 44
Україна 52 56 70 44 46
Іран 56 65 63 31 65
Марокко 64 45 54 67 68
Алжир 66 54 18 75 83

Джерело: Digital Money Index 2021. Citi. Imperial College London. URL: 
https://www.citibank.com/icg/sa/digital_symposium/digital_money_index/. 

 
Згідно із розрахунками Сitibank та Imperial College London, 

Україна знаходиться на другій стадії готовності – цифрової сфери, 
що формується. Ця група країн має такі характеристики [39]:  

наявність базової інфраструктури ІКТ та фінансових послуг; 
наявність відповідної нормативної бази, але такої, що існує 

лише теоретично;  
наявність і високий розмір неформальної економіки;  
невиконання форм діючого нормативно-правового регулю-

вання, яке сприймається суспільством;  
відсутність повсюдного поширення та доступності ІКТ;  
споживчі переваги віддаються готівковим розрахункам.  
Тобто в країнах цієї групи (і, відповідно, в Україні) вже діють 

основні регулятивні вимоги, які необхідні для розвитку цифрових 
технологій, і відповідна інфраструктура, але значні розміри тіньової 
економіки підтримують обіг і використання готівкових коштів [292, 
с. 141]. Аналіз складових індексу підтверджує ці особливості в Ук- 
раїні великим розривом між показником реалізації рішень для обігу 
цифрових грошей (44 місце у сукупному рейтингу за складовими 
індексу) та показником фінансової та технологічної інфраструктури 
(70 місце). Так, інтелектуальні передумови для інтелектуалізації фі-
нансової сфери в Україні  існують, а технологічні – ні. 

Серед актуальних глобальних трендів, що мають вплив на 
трансформацію сучасної фінансової системи України, окреме місце 
займають інноваційні фінансові технології (Fintech), що зазначено 
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у Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року 
[413]. 

Ці фінансові інновації можливі завдяки використанню техно-
логії блокчейн, під якою розуміється система, побудована по прин-
ципу зв’язку блоків даних, які формують цілісний ланцюг інформа-
ції. Блокчейн забезпечує особливо високий рівень безпеки при збе-
ріганні та передачі даних, а також прозору мережеву інфраструк-
туру, децентралізацію та низьку вартість операцій. Технології бло-
кчейн для банківської діяльності мають низку переваг, серед яких 
основними є швидкість здійснення та захищеність операцій, змен-
шення витрат. Це сприяє підвищенню якості банківських послуг та 
збільшенню доходів. Банки, які застосовують технології блокчейн 
у своїй діяльності, отримають переваги не тільки над іншими кре-
дитними установами, але і на фінансовому ринку загалом [410, 
с. 121-122]. 

Існуюча фінансова система та її інститути орієнтовані більш 
на фінансування стабільних інвестиційних проєктів, під стандарти 
якої не завжди підходять проєкти Індустрії 4.0. В цих умовах циф-
рової трансформації фінансових відносин українським підприєм- 
ствам необхідно навчитися застосовувати і використовувати меха-
нізми задіяння не тільки традиційних, але й альтернативних джерел 
фінансування. Альтернативні джерела фінансування – це джерела, 
що не задіяні в економіці, зокрема, заощадження приватних інвес-
торів, використання яких створює можливість інвестувати у про- 
мисловість. Інструментами, що дозволяють отримати доступ до аль-
тернативних джерел фінансування, є інструменти крауд-фінансу-
вання (краудлендинг та краудінвестинг), які засновані на функціо-
нуванні інтернет-платформ та із використанням яких реципієнти (фі-
зичні або юридичні особи) можуть залучати інвестиційні ресурси.  

Можливості залучення фінансування із допомогою крауд- 
інструментів розглянуто багатьма науковцями та практиками [305; 
353; 319; 88; 120 та ін.]. Проте невирішеною частиною загальної 
проблеми залишається визначення можливостей застосування  
краудінвестингу підприємствами реального сектору економіки як 
альтернативного джерела залучення інвестицій.  

Крауд-фінансування є однією із форм краудсорсингу1 (англ. 
crowdsourcing, crowd – натовп і sourcing – забезпечення ресурсами), 

1 Це поняття вперше ввів журналіст Джефф Хау, пізніше розвинувши 
його у книзі «Краудсорсинг: коллективный разум как инструмент развития би-
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під яким розуміють мобілізацію ресурсів широкого кола осіб (вико-
ристання їх творчих здібностей, знань і досвіду) на добровільних 
засадах із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 
Особливістю крауд-фінансування є принцип «з миру по нитці», 
який дає можливість ініціатору проєкту за рахунок дрібних вкла-
день зібрати великі суми коштів. Суть методу – залучення коштів 
від широкого кола добровільних вкладників шляхом розміщення 
проєкту на крауд-платформі (спеціалізованому інтернет-ресурсі). 

Краудфандинг (crowdfunding, соціальне фінансування) як  
різновид краудсорсингу – це технологія колективного фінансу-
вання, у рамках якої збір коштів для реалізації проєкту  відбувається 
за рахунок широкого кола добровільних вкладників на спеціалізо-
ваних інтернет-ресурсах – краудфандигових платформах (рис. 7.4).  

* За даними краудфандингової платформи «Na-starte» (URL: https://na-
starte.com/). 

Рисунок 7.4 – Типова модель краудфандингу 

Розроблено авторами. 

знеса» (Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Busi-
ness, 2009). Його суть – використання колективного розуму і праці доброволь-
ців для досягнення різних корисних цілей, в тому числі комерційних. 

Участь у соціально-значимих проєктах для країни 
Підтримка малого бізнесу 
Можливість отримати продукт або послугу ще до виходу на ринок  
Ексклюзивні винагороди для спонсорів 
Мінімальний розмір чеку – 1 грн (середній – близько 400 грн *) 

Класична краудфандингова платформа

Спонсор 1 

Стартап, бізнес-ідея, комерційний 
проєкт (отримання коштів на  

безповоротній основі) 

Суспільно-соціальний проєкт 
 (отримання коштів на безповоротній 

основі)
Спонсор 2 

Спонсор N 
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Крауд-фінансування має декілька форм, але, з точки зору аль-
тернативного фінансування підприємств реального сектору еконо-
міки, інтерес представляє краудлендинг (P2P-кредитування) та  
краудінвестинг (акціонерний або інвестиційний краудфандинг).  

Краудлендинг – спосіб колективного фінансування юридич-
них і фізичних осіб, при якому інтерес особи, яка надає свої кошти, 
полягає в отриманні відсотка на суму наданих (фактично позико-
вих) коштів (рис. 7.5).  

Рисунок 7.5 – Типова модель краудлендингу 

Розроблено авторами. 

Фактично краудлендинг – це позика для підприємства, альте-
рнатива банківському кредитуванню та іншим борговим фінансо-
вим інструментам, при яких виникають такі ж ризики і бар'єри, а 
для потенційного інвестора – ще й ризик неповернення коштів. Об-
сяг краудлендингових угод становить понад 3/4 всього світового 
ринку краудфандингу. Це пояснюється більшою доступністю і мен-
шими ризиками інструменту в порівнянні з краудінвестингом. На 
початку розвитку (у 2013-2014 рр.) краудлендинг демонстрував ви- 

Поворотний характер фінансування  
Стандартизація контрактів 
Масовість  кредиторів 
Простота укладання угоди  

Краудлендингова платформа

Кредитор 1 

Інвестпроєкт 
(отримання позикових коштів) 

Стартап  
 (отримання позикових коштів) 

Кредитор 2 

Кредитор N 
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сокі темпи зростання (226%-266%), після чого зростання сповільни-
лося (212%-151% у 2015-2016 рр.)1. 

Краудінвестинг – це пайове фінансування, у якому мікро- 
інвестори вкладають кошти у стартап-проєкти та в обмін на нада-
ний капітал отримують частку у бізнесі. Цей спосіб інвестиційних 
вкладень мікроінвесторів у стартап-компанії засновано на викорис-
танні інтернет-інструментів з метою отримання вигоди від майбут-
ніх грошових потоків цієї компанії  (або окремого бізнес-проєкту 
компанії) та участі в управлінні. Здебільшого краудінвестинг є ме-
ханізмом фінансування високотехнологічних стартапів, венчурних 
проєктів і підприємств, які не можуть дозволити собі боргове нава-
нтаження, тому що не мають стабільного грошового потоку 
(рис. 7.6). 

* За даними краудінвестингової платформи «Startup.Network» [66].
 

Рисунок 7.6 – Типова модель краудінвестингу 

Розроблено авторами. 

1 Новые инструменты привлечения финансирования для развития тех-
нологических компаний: практика использования и перспективы развития в 
России: аналит. доклад. М.: Центр стратегических разработок, 2018. 98 с. 
(С.  29-30). 

Значно менший у порівнянні з іншими інструментами венчурних інвести-
цій мінімальний чек (від 1000 $*) 
Велика кількість учасників (не менш ніж 20) 
Стандартизовані контракти  

Краудінвестингова платформа 

Краудінвестор 1 

Стартап  
(отримання коштів в обмін на частку 

у капіталі проєкту) 

Інвестиційний проєкт 
(отримання коштів в обмін на частку 

у капіталі проєкту) 

Краудінвестор 2 
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Цей спосіб збору та розподілу капіталу включає широкий 
спектр постачальників капіталу і характеризується використанням 
ІКТ, більш нижчими бар'єрами на вході на ринок інвестицій та кра-
щими умовами угод, ніж загальновідомі. Зібраний таким чином ка-
пітал може варіюватися від декількох сотень до декількох мільйонів 
гривень. 

Зарубіжні компанії використовують крауд-інструменти для 
залучення інвестицій у впровадження проривних транспортних  
технологій і запуску нових транспортних (рейко-струнних) мереж 
(німецька залізнична компанія Locomore, група компаній SkyWay) 
[34]. Українські вчені пропонують використовувати краудінвестинг 
як механізм фінансування підприємств вугільної галузі,  що дозво-
лить їм реалізовувати заходи щодо реконструкції та/або реорганіза-
ції виробництва [388, с. 121-127]. Також це – можливість участі чле-
нів громади у розвитку як вугільного підприємства, так й інфра- 
структури міста, поліпшенні стану довкілля тощо, що може заціка-
вити мешканців та підприємців міста до участі у таких проєктах. 

Світові експерти у сфері мережевих ринків Дж. Паркер,  
М. ван Альстайн та С. Чаударі [111] визначили чотири групи сфер 
діяльності, що найбільш податливі до цифрової трансформації:  

(1) інформаційно-насичені сфери діяльності;  
(2) сфери діяльності з жорсткими посередниками;  
(3) сфери діяльності, що сильно фрагментовані;  
(4) сфери діяльності з асиметричною інформацією.  
Щодо інформаційно-насичених сфер діяльності, то у всіх га-

лузях, де інформація відіграє важливу роль для прийняття рішень, 
рано чи пізно будуть домінувати платформи. У сферах діяльності з 
жорсткими посередниками завдяки масштабам цифрових техноло-
гій платформи виконують функцію фільтрації набагато краще і де-
шевше посередників. У сферах діяльності, що сильно фрагменто-
вані, платформи легко об'єднують розрізнену інформацію і спожи-
вачів з різних сегментів. Сфери діяльності, яким притаманні нерів-
номірний доступ до інформації, завжди були джерелом ризику для 
споживачів. Здатність платформ збирати і обробляти величезні ма-
сиви даних, відкрито їх поширювати, робить їх більш привабли-
вими і надійними. 

До усіх перелічених вище сфер (а, передусім, першої та чет-
вертої) належить інвестиційна діяльність. При її здійсненні виникає 
багато ризиків, які можуть бути мінімізовані при організації моделі 
платформного бізнесу. Так, узявши за основу твердження, що фак-
торами інвестування є капітал і інформація, функцію зменшення 



294 

асиметричності інформації та зниження трансакційних витрат усіх 
учасників інвестиційного процесу, яку раніше виконували інвести-
ційні та фінансові посередники [197], з розвитком мережевого ри-
нку можуть виконувати саме краудінвестингові платформи.  

Завдяки масштабам цифрових технологій платформи викону-
ють функцію фільтрації набагато краще і дешевше, ніж інститут по-
середництва. Опортунізм, що виражається у використанні непов-
ноти й асиметричності інформації контрагентів у своїх інтересах  
і стимулює до обману, ухиляння, приховування інформації та інших 
дій, може виникнути не тільки поза інститутом посередництва, але 
й усередині нього та спричинити трансакційні витрати як постача-
льників, так і споживачів інвестиційних ресурсів. Відкритість плат-
форм, які здатні збирати величезний масиви даних і поширювати їх, 
значно знижує ризик втрати капіталу та асиметричність інформації 
щодо реального стану об'єкту інвестування  при прийнятті рішень 
про вкладення коштів їх власниками.  

Таким чином, усі функції, які виконує система інформацій-
ного та фінансового посередництва (перерозподіл капіталу та ризи-
ків інвестування; підвищення ліквідності інвестицій; зниження ви-
трат на здійснення інвестицій; збалансування попиту та пропозиції 
на ринку інвестицій; зниження асиметричності інформації; конт-
роль і моніторинг на ринку капіталів) більш ефективно можуть ви-
конувати цифрові інвестиційні платформи.  

В Україні такий спосіб фінансування поки ще знаходиться на 
початковому етапі становлення. Наряду із існуванням класичних 
краудфандингових платформ («Na-starte», «Спільнокошт»), які до-
помагають власникам бізнес-ідей залучити кошти на їх реалізацію 
на безповоротній основі, починають свій розвиток і крауд-плат- 
форми, які пропонують свої послуги на ринку колективного фінан-
сування інвестиційних проєктів («Крауд Інвест Україна», «Startup. 
Network»). 

Зважаючи на той факт, що в українській економіці вагома 
роль належить ресурсоємним виробництвам, матеріальна база і  
технологічний рівень яких сформувалися ще в 50-60 рр. минулого 
століття, виробництво продукції в більшості галузей матеріального 
виробництва супроводжується утворенням значних обсягів про- 
мислових відходів. Незважаючи на те, що окремі галузі промисло-
вої сфери на порядок знизили обсяги виробництва, а деякі підпри-
ємства взагалі припинили своє існування, це так і не вирішило про- 
блему відходів в цих галузях [240, с.6]. З огляду на це, актуальною 
залишається проблема поводження з твердими промисловими від- 
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ходами, які утворюються в різних галузях добувної та переробної 
промисловості, у тому числі машинобудівній та металургійній га-
лузях. 

Надмірне накопичення відходів несе значні ризики щодо по-
гіршення стану довкілля та умов життєдіяльності населення. До 
того ж, досвід передових країн свідчить, що фінансування проєктів 
ресурсозбереження – це не тільки інвестиції в охорону навколиш-
нього природного середовища та відтворення природних ресурсів, 
а й прибутковий вид підприємницької діяльності, один із факторів 
інвестиційної привабливості підприємств і країни у цілому [239]. 
Вирішення проблеми переробки відходів забезпечується значними 
обсягами інвестиційних вкладень у модернізацію, реконструкцію та 
будівництво сучасних полігонів побутових та промислових відхо-
дів. Проте, специфіка таких проєктів відносить їх до ризикових, 
тому потребує різноманітних форм залучення фінансування.  

З огляду на вищесказане слід відмітити, що специфіка та ін-
струменти організації краудінвестингових платформ дозволяють 
залучити інвесторів до реалізації бізнес-проєктів у сферах, де еко-
номічні бар’єри та ризики перешкоджають залученню традиційних 
джерел фінансування – власних коштів підприємств, банківського 
кредитування. Це стосується передусім циркулярних бізнес-проєк-
тів та проєктів екомодернізації виробництва.  

Але на рівнях окремої інституціональної одиниці та людини 
проведення цифрової трансформації стримується низькою факто-
рів, які здатні загальмувати перехід до використання цифрових пла-
тформ у залученні фінансування [225] – це опір змінам, відсутність 
чіткого бачення стратегії цифрової трансформації та брак знань і 
ресурсів для її здійснення. 

Цифрова трансформація – це не просто заміна одного еле- 
менту бізнес-процесу на інший (наприклад, серверу), а зміна куль-
тури, яку можна лише «виростити». Необхідно змінювати культуру, 
і, відповідно, інститути. Це є найбільшою проблемою при переході 
на «цифру», особливо в умовах, коли існуючі системи і так працю-
ють. 

До того ж, нехватка відповідних знань і контексту часто при-
водить до труднощів при цифрових перетвореннях. Як наслідок, 
при отриманні сучасного інструменту, що обіцяє підвищення дина-
мічності компанії, і впровадженні його в умовах традиційної куль- 
тури, на виході часто не отримують відповідного ефекту, оскільки 
не мають необхідних внутрішніх ресурсів і компетенцій для під- 
тримки цифрових ініціатив. 
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Таким чином, за умови подальших цифрових перетворень в 
країні, інтелектуалізації систем організації бізнесу, створення спри-
ятливих умов щодо прозорості процесів інвестування, визначення 
механізмів захисту прав інвесторів та їх належного нормативно-
правого забезпечення краудінвестинг може стати дієвим механіз-
мом залучення та перерозподілу коштів, а самі кошти – альтерна- 
тивним джерелом фінансування реального сектору економіки Укра-
їни.  

Розвиток краудінвестингу в Україні може частково вирішити 
низку проблем щодо розвитку економіки у цілому та залучення ін-
вестицій в машинобудівну та металургійну галузі: 

підвищити інвестиційну активність приватних (непрофесій-
них) інвесторів – частково вивести кошти населення з депозитного 
ринку на ринок капіталів, залучити нові категорії інвесторів, які ра-
ніше не мали можливості брати участь в інвестиційному процесі; 
розширити можливості залучення інвестиційних ресурсів для  
стартапів та бізнесу, які не можуть собі дозволити боргового на- 
вантаження; підвищити гнучкість та швидкість акумуляції коштів, 
яке при альтернативному фінансуванні забезпечується скороченням 
кількості посередників, зниженням витрат на проведення інвести-
ційних угод, прозорістю інформації на інвестиційному ринку; під-
няти підприємницьку активність в країні, оскільки відбір проєктів 
на крауд-платформах менш бюрократизований та трудомісткий, 
ніж у традиційних джерел фінансування інвестицій (банківський 
кредит, державне фінансування); визначити балансований попит та 
пропозицію між запитом на створення інвестиційних об’єктів та ус-
тановкою держави на підтримку таких ініціатив, визначити заці- 
кавленість населення в розвитку тих або інших інфраструктурних 
об’єктів; сприяти появі нових і збереженню існуючих підприємств 
малого і середнього бізнесу, що призведе до утворення нових робо-
чих місць; знизити рівень тіньового сектору, корупції та тенденцій 
«освоєння» інвестиційних коштів для своїх цілей під прикриттям 
здійснення інвестиційних проєктів; вирішити проблеми залучення 
інвестицій у сфері поводження з відходами, які утворюються в різ-
них галузях добувної і переробної промисловості, зокрема, у мета-
лургії.  
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ПІСЛЯМОВА 
 
 
На основі теоретичних досліджень, аналізу та узагальнення 

практики діяльності суб’єктів господарської діяльності розроблено 
та уточнено науково-методичні положення та практичні рекоменда-
ції щодо удосконалення механізмів, методів та інструментів стиму-
лювання інтелектуалізації підприємств реального сектору еконо-
міки. 

Основні отримані результати дослідження полягають у та-
кому: 

1. Висунуто ідею та обґрунтовано положення про те, що ін-
телектуалізація є невід’ємною складовою суспільного поділу праці. 
На цій основі розроблено концепцію інтелектуалізації виробництва 
та людини в умовах переходу від індустріального до постіндустріа-
льного (гіперіндустріального) етапу розвитку суспільства, усклад-
неного пандемією, труднощами екосистеми, духовно-соціальними 
проблемами і т.ін. Концепція базується на новому баченні процесів 
поділу праці у роботах А. Сміта  «Теорія моральних почуттів» та 
«Дослідження про природу і причину багатства народу», у яких до-
ведено, що: 

поділ праці активізує розділ і спеціалізацію знань, веде за со-
бою наступний такт поділу праці; 

будь-які системи поділу праці (індивідуальні і організаційно-
колективні) мають «горизонтальний» вимір – задається процесом 
перетворення залученого початкового матеріалу у кінцевий про-
дукт або напівфабрикат і «вертикальний» вимір – задається проце-
сами використання знарядь праці (інструментів), виробництва, на-
копичення і систематизації, освоєння і використання знань, що за-
безпечують перетворення знарядь у «засоби» діяльності (праці). 

Таке тлумачення поділу праці дає підґрунтя стверджувати, 
що поділ праці створює умови формування і функціонування ринку, 
грошей, фізичної та розумової праці, технічного та духовного про-
гресу і т.ін. Використання широкого тлумачення поняття поділу 
праці дозволяє більш глибоко та детально пояснювати причини 
зміни суспільно-економічних формацій (СЕФ), циклів виробництва 
та технічні революції, виникнення та функціонування інститутів 
знань, духовність, цінності, традиції, інтелектуалізацію суспіль- 
ства, виробництва. 
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Виходячи з широкого тлумачення поділу праці, сучасна інте-
лектуалізація у дослідженні розглядається як рух від індустріаль-
ного до постіндустріального (гіперіндустріального) етапу функціо-
нування суспільства шляхом випереджаючого глибокого вертика-
льного поділу праці, розвитку духовності, технічно-технологічного 
прогресу до духовно-соціального суспільства, зростання автомати-
зації та роботизації виробництва, використання штучного інте- 
лекту, всебічного розвитку людини як духовно-біо-соціального 
суб’єкту. 

Доведено, що поділ праці забезпечує технічний прогрес, ви-
робничі революції, великі хвилі та цикли розвитку матеріального  
і духовного світу. Інтелектуалізація виробництва розширює простір 
для поділу праці, а вертикальна складова поділу праці створює 
умови для переходу до нового такту інтелектуалізації. Таким чи-
ном, згідно із розробленою концепцією поділ праці розвиває інте-
лектуалізацію, а інтелектуалізація дає простір, створює умови для 
більш глибокого вертикального поділу праці. 

2. Обґрунтовано положення про те, що різноманітні теорії
щодо розвитку матеріального світу, духовного всесвіту існували  
і до людського суспільства. Всі зміни в них були природніми, не-
кризовими, а те, що нині названо кризами, є оцінка людством, ви-
ходячи із своїх інтересів, з точки зору часу це нормальний процес 
зміни старого новим, удосконаленням та розвитком Всесвіту. 

Доведено необхідність врахування у процесах інтелектуаліза-
ції виробництва двадцятирічних циклів розвитку поколінь, десяти-
річних циклів розвитку людини. Обґрунтовано, що система гло- 
бальних, великих (вікових і напіввікових), середніх та коротких ци-
клів (хвиль) розвитку суспільства потребує доповнення щодо вне-
сення циклів формування та функціонування поколінь, а також лю-
дини, особистостей як духовно-біо-соціальних суб’єктів. 

3. Розглянуто положення, що ставлять під сумнів ствер-
дження економістів щодо початку ІV виробничої (технічної) рево-
люції у перше двадцятиріччя ХХІ ст. У нульові-двадцяті роки  
ХХІ ст. не було проривних науково-технологічних відкриттів. Ви-
користовуються наробки другої половини ХХ ст. Більш того, є при-
клади та практика гальмування технічного прогресу. Не лише не 
зростають реальний ВВП, продуктивність праці, доходи домогоспо-
дарств. Технічний та технологічний рівень зміщується у бік війсь-
ково-промислового комплексу. Знижується духовність суспільства. 
Важко називати прогресом явища, що не співпадають із зростанням 
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духовності та розвитку людства. Тому вести мову про наявність  
ІV ВР передчасно. 

Обґрунтовано, що в період індустріального етапу капіталізму, 
з використанням індустріальних методів та засобів виробництва 
сформовано середній клас за необхідністю виробництва, яке вима-
гало інтелектуалізації робочої сили. Сучасний стан капіталістич-
ного розвитку потребує значно меншої кількості людських ресур-
сів, які змінює роботизація, штучний інтелект і т.ін. Тому відбува-
ються  процеси розмивання, скорочення середнього класу, інтелек-
туалізації виробничого потенціалу в цілому. Виявлено, що лише не-
значний прошарок технічних фахівців різко нарощує рівень своєї 
інтелектуалізації, необхідної для обслуговування ІНБІКС-техноло-
гій, еліти.  

4. Висунуто гіпотезу про те, що забезпечення стабільності 
суспільства потребує збереження частки середнього класу. Дер-
жава, еліта, правлячий клас повинні його підтримувати, частково 
обмежуючи свої прибутки. Запропоновано систему підвищення ін-
телектуалізації виробництва: від школи до системної безперервної 
перепідготовки, що може бути реалізовано в межах інклюзивного 
капіталізму, нового світового господарсько-соціального укладу. 
Показано вади впровадження інклюзивного капіталізму у напрямі 
духовності, скорочення доходу домогосподарств і середнього 
класу. Доведено, що більш прийнятною є реалізація теорії конвер-
генції, ближче до якої будують своє господарство КНР, Індія, кра-
їни Південно-Східної Азії, Скандинавські країни. Це бажано вико-
ристовувати і в Україні. 

5. Узагальнено методи, фактори та показники оцінки інте-
лектуалізації підприємств: аналіз динаміки нематеріальних акти-
вів, частки витрат на НДДКР; інтегральні методи оцінки зовнішніх 
мережевих ефектів і мережевих вигід; аналіз постійних і граничних  
витрат підприємства. Встановлено, що ефективність інтелек- 
туалізації на підприємстві вимірюють шляхом: визначення ефек-
тивності використання нематеріальних активів підприємства;  
оцінки ефективності інвестицій в персонал; визначення рейтингу 
підприємства у високотехнологічному виробництві; розрахунку  
частки інтелектуальних активів в загальній сумі активів підприємс-
тва. Висунуто гіпотезу, що фактори, які визначають рівень інте- 
лектуалізації підприємства, виходять зі специфіки інтелектуаль-
ного продукту: невідчужуваності знання в процесі купівлі-про-
дажу; зростаючої віддачі від продукту; домінування в продукті ви- 
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трат на НДДКР; наявності мережевого ефекту та здатності прино-
сити інтелектуальну ренту.  

6. На основі узагальнення підходів щодо поняття «інтелекту-
алізація», її сутності та структури, визначено спільні та відмінні 
риси, що об’єднують та розрізняють поняття інтелектуалізації у за-
гальному розумінні, інтелектуалізації економіки, праці, персоналу, 
підприємства, виробництва, управління тощо. Встановлено, що ін-
телектуалізацію, незважаючи на відмінність формулювань в підхо-
дах, об’єднує дві загальні властивості: перше – це об'єкт інтелек-
туалізації (інтелектуальний потенціал), друге – це предмет або ре-
зультат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного продукту). 
Відмінність підходів визначають різноманітність підходів до її кла-
сифікації. Інтелектуалізація у загальному розумінні – це процес по-
силення ролі інтелекту та привнесення інтелектуального змісту у 
людський потенціал, який призводить до збільшення частки творчої 
розумової праці в суспільстві, економіці, на підприємстві, виробни-
цтві та за рахунок збільшення частки штучного інтелекту в со- 
ціально-економічних процесах. Інтелектуалізацію підприємств ви-
значено як процес зростання ролі інтелекту (природного та штуч-
ного), що підвищує частку сфер нематеріального виробництва  
і зміну продукту (від матеріального до інтелектуального) праці та 
дозволяє задовольнити суспільні потреби з більшим корисним  
ефектом. Це процес підвищення ролі, застосування та використання 
знань, інформації інноваційного характеру у суспільному житті. 
Структуру інтелектуалізації підприємства реального сектору 
економіки пропонується розглядати залежно від видів його діяль- 
ності.   

7. Узагальнено та систематизовано підходи щодо визначення
інтелектуалізації підприємств в умовах Індустрії 4.0. Виявлено най-
більше розповсюдження у світовій практиці понять «інтелектуа-
льне підприємство» (the Intelligent Enterprise) та «інтелектуальна 
промисловість (the Intelligent Industry).  В економічних досліджен-
нях поняття «інтелектуалізація» застосовують для характеристики 
процесів організації, умов і форм праці; системи управління госпо-
дарською діяльністю та інноваційного розвитку; підприємств та 
економіки, заснованої на знаннях. З позиції розвитку процесів інте-
лектуалізації в умовах Індустрії 4.0 обґрунтовано уточнене визна-
чення поняття «інтелектуалізації підприємства» як процесу під-
вищення ролі, застосування та використання знань, інформації 
інноваційного характеру у функціонуванні підприємства та вико- 
ристання ним у своїй діяльності для досягнення поставлених цілей: 
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передових технологій (розроблених і/або придбаних), зокрема авто-
матизації і роботизації виробництва, цифровізації процесів, штуч-
ного інтелекту, інтернет-технологій; висококваліфікованого і моти-
вованого персоналу (власно навченого і/або залученого ззовні), не-
матеріальних активів (створених і/або придбаних) та ін. Метою ін-
телектуалізації підприємства є його перманентна модернізація у на-
прямі сучасних технологічних реалій (Індустрії 4.0), безперервне 
навчання персоналу, підвищення інтелектуальної складової вироб-
ництва, виробленої продукції, наданих послуг (складності, іннова-
ційності, використаних ноу-хау) з метою збільшення доданої варто-
сті, прибутку та отримання стійких конкурентних переваг на внут-
рішньому і зовнішньому ринках. 

8. Обґрунтовано доцільність використання показників для 
оцінки готовності української промисловості до розвитку у напрямі 
Індустрії 4.0 у контексті інтелектуалізації: 1) сукупність показників, 
що оцінюють готовність національних виробництв до майбутнього, 
зокрема впровадження технологій четвертої промислової революції 
(надані Всесвітнім економічним форумом); 2) сукупність показни-
ків, що оцінюють складність економіки, зокрема Індекс економічної 
складності (розрахунки Гарвардської лабораторії росту) та показ-
ники, що характеризують структуру промислової продукції (дані 
Державної служби статистики України); 3) додана вартість проми-
словості (дані Світового банку); 4) показники розвитку науки і тех-
нологій, інноваційного і технологічного розвитку (дані Світового 
банку); 6) показники інноваційної активності підприємств (дані 
Державної служби статистики України). 6) Глобальний індекс інно-
вацій та показники, які його визначають (методика Міжнародної  
бізнес-школи INSEAD, Франція). Обрана сукупність показників до-
зволяє проаналізувати: процеси створення, передачі, використання 
знань, зростання інтелектуального капіталу, використання новітніх 
технологій і ноу-хау у виробництві, оригінальність і складність 
представлених на ринку товарів та частку доданої вартості у них.  

9. Висловлено та обґрунтовано гіпотезу про використання 
сукупності показників для оцінювання процесів інтелектуалізації, 
формування інтегрального коефіцієнта інтелектуалізації вироб- 
ництва, визначено його сутність та зміст. Коефіцієнт враховує ін-
телектуалізацію техніки, технологій, коефіцієнт ефективності ви- 
робництва, коефіцієнт персоналу, соціальний, інші коефіцієнти, не-
обхідні для характеристики інтелектуалізації даного виробництва. 

Коефіцієнт може бути використаний для вибору пріоритетів 
державного регулювання виробництва та державно-приватного 
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партнерства, цільового кредитування, випереджаючої підготовки 
фахівців державного і регіонального управління. 

10. Визначено, що системна криза в Україні, зокрема її най-
більш відчутні періоди: 2014-2015 рр., світова криза, пов’язана із 
пандемією Covid-19 та загальносвітові тренди розвитку промисло-
вості у напрямі Індустрії 4.0, змушують суспільство переглянуто 
напрями розвитку економіки, промисловості, визначати її ключові 
і перспективні галузі, посилювати дієвість промислової політики, 
державних механізмів стимулювання поглиблення інтелектуаліза-
ції галузей з метою відновлення конкурентоспроможності промис-
ловості України. Доведено, що вибір пріоритетних напрямів націо-
нальної промисловості для державної підтримки для Україні є од-
ним із актуальних питань. На державному рівні пріоритетні галузі 
визначено і затверджено у Розпорядженні Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.08.2013 № 843-р. «Про затвердження переліку пріоритет-
них галузей економіки» та інших документах. Важливе місце серед 
пріоритетних галузей займає машинобудування, яке розглянуто як 
комплекс підприємств, що виробляють засоби виробництва для ін-
ших галузей економіки. Розвиток цієї галузі безпосередньо впливає 
на забезпечення комплексної механізації та автоматизації вироб-
ництва, прискорення впровадження науково-технічних досягнень, 
оновлення всієї економіки. Особливостями діяльності машинобу- 
дівних підприємств порівняно з підприємствами інших галузей є ви-
сока наукоємність продукції, триваліший цикл її розробки та впро-
вадження у виробництво, спільний виробничий цикл для більш, ніж 
одного підприємства; швидке моральне зношування основних засо-
бів і готової продукції.  

11. Відмічено, що у 1991 р. в Україні частка машинобуду-
вання в структурі промислового комплексу становила понад 30%, у  
2008 р – 13,3%, у 2013 р. – 8,7%; у 2019 р. – 7,6%. В економічно 
розвинених країнах питома вага машинобудування в продукції про-
мисловості знаходиться в межах від 30 до 55%. У Німеччині цей 
показник становить 53,6%, в Японії – 51,5%, Англії – 39,6%, Китаї – 
35,4%, Угорщині – 49%, Словенії – 36%, Південній Кореї – 34%. Ві-
домо, що тільки рівень розвитку машинобудування у структурі про-
мислового комплексу біля 30%, дозволяє забезпечити технічне пе-
реоснащення національної промисловості на власних ресурсах. 

Загальними проблемами розвитку галузі машинобудування в 
Україні є: застарілість і низький технічний рівень основних фондів, 
слабка модернізація; висока вартість виробництва: енергоємність, 
матеріалоємність; недостатня інноваційна активність підприємств 
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та зв’язок наукової бази із виробництвом; зниження попиту на  
внутрішньому і зовнішньому ринках; недостатній рівень забезпе-
чення фінансовими ресурсами та інвестиційної діяльності; подо- 
рожчання зовнішніх фінансових ресурсів та жорсткі умови їх залу-
чення, недосконалість механізмів кредитування; відсутність під- 
тримки і належного регулювання з боку держави діяльності моно-
полістів і посередників; невдала політика трансформації галузі, що 
призвела до ліквідації багатьох високотехнологічних виробництв; 
дефіцит висококваліфікованих фахівців, відтік кваліфікованих кад-
рів за кордон, відсутність механізмів мотивації праці у галузі. 

12.  Встановлено, що потенціал промислових підприємств до 
інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 низький у порівнянні із ін-
шими країнами світу. За показниками готовності до впровадження 
провідних технологій Україна у світовому рейтингу займає середні 
позиції. Україна експортує переважно продукцію, що не потребує 
складних ноу-хау у виробництві та із низькою доданою вартістю 
(сировину і напівфабрикати). Витрати на НДДКР, у порівнянні із 
іншими країнами світу, незначні. Відродження промисловості і за-
безпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на 
внутрішньому і зовнішньому ринках повинно стати одним із пріо-
ритетів національного економічного розвитку. Для цього необхідно 
підвищити складність економіки і промислової продукції, збільшу-
вати інноваційну складову знань, технологій та інших ноу-хау у ви-
робництві традиційних галузей, розвивати високотехнологічні і се-
редньовисокотехнологічні галузі економіки, що потребує стимулю-
вання і розвитку.  

13.  Процес інтелектуалізації підприємств в умовах глобаль-
них економічних орієнтирів і Індустрії 4.0 набуває специфічних 
рис, а саме дозволяє промисловим підприємствам швидко і якісно 
змінюватися за короткий проміжок часу. Це потребує: 

- об’єднання ключових учасників модернізації промисловості 
у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації (держави, біз-
несу та підприємств державного сектору, науки і освіти) шляхом 
створення на державному рівні Національної платформи розвитку 
і модернізації промисловості, у рамках якої – Центру розвитку ін- 
телектуалізації підприємств та регіональних Центрів на рівні об-
ластей; 

- поглиблення інтелектуалізації промислових підприємств у 
таких пріоритетних напрямах: 1) розвиток людського капіталу на 
підприємстві шляхом безперервного навчання, підвищення кваліфі-
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кації, обізнаності персоналу про інноваційні трансформації, стиму-
лювання збереження висококваліфікованого персоналу; 2) транс-
формація національних виробництв в інтелектуальні із викорис-
танням досягнень третьої і четвертої промислових революцій 
шляхом визначення провідних галузей і підприємств (передусім: 
металургії, машинобудування, аерокосмічної галузі, біо- і нанотех-
нологій, фармацевтики), які мають стійкий потенціал до інтелекту-
алізації; розробки програм стимулювання розвитку провідних галу-
зей і підприємств; прямої участі та сприяння уряду розвитку компа-
ній в ключових секторах економіки. 

Розвиток промислових підприємств у напрямі Індустрії 4.0 не 
означає відмову від традиційних виробництв ІІ-IІІ технологічних 
укладів. З одного боку, це поступовий, постійний, безперервний 
процес підвищення інтелектуалізації, який слід впевнено втілювати 
на різних рівнях роботи підприємства, перетворюючи традиційні 
виробництва на інноваційні. З іншого, для окремих галузей і під- 
приємств є можливість швидкого розвитку із виходом на нові стан-
дарти та долучення до світових ланцюгів вартості. 

14. Поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 та
цифровізації сприяє підвищенню вартості підприємств, їх пропус-
кної здатності, поліпшенню якості, безпеки та зростанню доходів 
завдяки впровадженню нових технологій. Для підприємств, які  
прагнуть поглиблювати інтелектуалізацію у напрямку смарт-про-
мисловості та розвивати розумні заводи (цифрові і віртуальні за-
води), приклади тих, хто це реалізував, може прокласти шлях до  
розвитку. Досвід функціонування розумних заводів свідчить про не-
обхідність: зосереджувати увагу на реальних потребах споживачів; 
розвивати власний управлінський персонал; постійно впроваджу-
вати інновації; розвивати цифрову інфраструктуру на підприємстві; 
впроваджувати обладнання, яке підключене до мережі інтернет; на-
лагоджувати взаємодію інформаційних та операційних технологій. 

15. Доведено, що зростаюче проникнення інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (ІКТ) у промисловість перетворює її у ба-
гатогранну систему, яка передбачає управління та координацію  
між обчислювальними та фізичними елементами, що призводить  
до утворення так званих промислових кібер-фізичних систем 
(Industrial Cyber – Physical Systems, ICPS). Останні можуть застосо-
вуватися для розширення операцій у всіх сферах підприємства, за-
купівлі, конверсії, логістики, координації партнерів та співпраці в 
рамках підприємства та різних організацій, тобто сприяють вдоско-
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наленню усіх бізнес-процесів. За результатами дослідження вияв-
лено широке представлення на ринку цифрових інструментів управ-
ління виробництвом, які пропонується розглядати як ринковий ме-
ханізм стимулювання поступового впровадження нових технологій 
у діяльність підприємств та поглиблення їх інтелектуалізації. Си-
стематизовано та виділено інструменти і фактори управління су-
часним виробництвом у напрямку підвищення інтелектуалізації:  

- цифрові – інтелектуальні інформаційні системи управління 
підприємством; реверс-інжиніринг; системи інженерного аналізу 
(САЕ – Computer-Aided Engineering); цифрові двійники (Digital 
twin); енергоефективність; аддитивне виробництво або 3D друк; бе-
режливе виробництво (Leanproduction, leanmanufacturing); системи 
управління виробництвом MES (Manufacturingexecutionsystem, сис-
тема управління виробництвом); блокчейн (blockchain); цифрова 
логістика; кібербезпека підприємства; 

- нецифрові – правовий захист інтелектуальної власності; 
прагнення до енергоефективості та постійного зниження витрат на 
енергоспоживання; бережливе виробництво; навчальні центри на 
підприємстві; професійні асоціації та стратегічне партнерство підп-
риємств у тому числі через цифрові платформи.  

16.  Дослідженням виявлено, що провідні країни світу обрали 
концепцію Індустрії 4.0 як орієнтир промислового розвитку, що по-
значається на поглиблені процесів інтелектуалізації. Переваги по- 
глибленої автоматизації, цифровізації у напрямі Індустрії 4.0 акти-
вно демонструють такі світові компанії, як Haier, Tesla, Adidas, 
Harley-Davidson, BMW, Bayer, Procter&Gamble, Simens та інші. Де-
які машинобудівні підприємства в Україні, які поглиблюють інте-
лектуалізацію на основі впровадження сучасних методів управління 
виробництвом, це: Комплекс досліджень і розробок газових турбін 
«Зоря-Машпроект». До складу підприємства входять НДЦ «Маш- 
проект» і Серійно-виробниче управління «Зоря»; Львівський локо-
мотиворемонтний завод; Кременчуцький колісний завод; Рівненсь-
кий завод високовольтного обладнання (РЗВА); ДП «Антонов»; 
ПАТ «ФЕД» – сучасне механообробне виробниче підприємство, яке 
виробляє складні вузли і модулі для підприємств авіакосмічної га- 
лузі; «ІНТЕРПАЙП» – міжнародна вертикально інтегрована компа-
нія, виробник безшовних і зварних труб, а також залізничних коліс.  

Досвід цифрової трансформації мають також компанії ДТЕК, 
СКМ, Метінвест, Біофарм, УкрБуд. Впровадження у діяльність цих 
підприємств інструментів управління сучасним виробництвом до-
зволило суттєво підвищити показники їх ефективності. 
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17. Поглиблення інтелектуалізації промислових підприємств
в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій, Індустрії 
4.0 та цифровізації потребують активної ролі держави шляхом  
створення передумов та стимулів розвитку. Гострі питання, що 
виникають на шляху розвитку економіки у сучасних умовах, країни 
світу намагаються вирішувати за рахунок запровадження проєк-
тів державної політики. Країни та регіони зосереджуються на роз-
витку технологій та інновацій; спрямовують політику на форму-
вання партнерських відносин уряду, науки і бізнесу, інвестують у 
розвиток Індустрії 4.0. Запропоновано пріоритетні завдання і на-
прямки національних програм поглиблення інтелектуалізації  у на-
прямі розвитку Індустрії 4.0: розробка передових технологій, за- 
безпечення міждисциплінарної співпраці у промисловому вироб- 
ництві; навчання студентів-інженерів та підготовка кваліфікованої 
робочої сили; підтримка цифрової трансформації малих та середніх 
підприємств, побудова відповідної виробничої інфраструктури; по-
літика підтримки заходів щодо активізації процесів четвертої про-
мислової революції; впровадження нових стандартів та норм; зе-
лене виробництво для підвищення енергоефективності; захист інте-
лектуальної власності; безпека виробничих даних та кібербезпека; 
сприяння міжнародному співробітництву та створенню національ-
них виробничих брендів; просування національного виробництва за 
кордоном. 

Одним із напрямів поглиблення інтелектуалізації вироб- 
ництва промислових підприємств може бути співпраця у рамках 
державно-приватного партнерства (ДПП) та формування конкурен-
тоздатних кластерів, зокрема інноваційних. Ключовими перевагами 
створення інноваційних кластерів є: зміцнення співробітництва між 
бізнесом, наукою і державою; зростання ефективності роботи під- 
приємств та активізація їх інноваційної діяльності завдяки швид-
кому доступу до ресурсів, знань, інноваційних технологій, а також 
завдяки зменшенню трансакційних витрат; підвищення інвестицій-
ної привабливості регіонів та країни в цілому, що зумовлено дові-
рою інвесторів до розвинутих мережевих структур, наявністю га- 
рантій та пільг інвесторам з боку держави у випадку її участі у  
кластерних ініціативах; формування замкненого виробничого  
циклу завдяки створенню у рамках кластера ланцюгів створення  
вартості, що сприяє розвитку імпортозаміщення. 

18. Доведено доцільність і необхідність втручання держави у
розвиток промисловості для прискорення процесів інтелектуаліза-
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ції в умовах технологічного прогресу. Планом дій уряду у сфері про-
мисловості повинна стати промислова політика, функцією якої є: 
визначення і підтримка пріоритетних напрямів національної про- 
мисловості, видів економічної діяльності; стимулювання впро- 
вадження нових технологій; допомога у налагодженні взаємодії у 
рамках державно-приватного партнерства (ДПП). Визначальним 
при цьому для розвитку промисловості в Україні і поглиблення її 
інтелектуалізації в умовах технологічного прогресу є стабільність 
інституціонального середовища, інститутів і обраних векторів спів-
робітництва держави та бізнесу.  

ДПП визнається багатьма країнами важливим і необхідним 
механізмом розвитку у сучасних умовах. Наприклад, налагодження 
партнерських відносин є основою політики стимулювання інтелек-
туалізації промисловості у напрямі цифровізації в ЄС, а державно-
приватному партнерству відводиться особливе значення. Механізм 
ДПП дозволяє налагодити партнерство  меж державою, бізнесом, 
освітою, наукою та іншими зацікавленими сторонами для спільного 
вирішення питань залучення інвестицій, інституціонального забез-
печення, адаптації робочої сили, кібербезпеки, формування страте-
гічних напрямів розвитку.  

19.  Успішним прикладом реалізації ДПП в Україні є плат- 
форма «Центр економічного відновлення», де Рада з питань еконо-
мічного розвитку України при Кабінеті міністрів України у 2020 р. 
об’єднала аналітичні центри, незалежних експертів та бізнес для 
проведення досліджень і розробки стратегічних документів роз- 
витку країни. На базі даної платформи вже активно розробляються 
програми розвитку економіки країни, зокрема розроблено «Націо-
нальну економічну стратегію-2030» (НЕС-2030) (затверджено По- 
становою Кабінету Міністрів України № 179 від 3 березня 2021 р.). 

Національна економічна стратегія-2030 (НЕС-2030) є важли-
вим інструментом розвитку економіки, зокрема, промисловості, 
представляє головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: 
стимули для промисловості, для агросектору, для видобування,  
транспортні коридори, стимули для IT та R&D, для інфраструктури 
та внутрішніх перевезень, для енергетичного сектору. Урядом ви-
значено вектори довгострокового розвитку, тренди майбутнього де-
сятиліття, стратегічні цілі розвитку промисловості. 

Незважаючи на позитивні зрушення у напрямі векторів роз-
витку економіки України, поки невирішеними залишаються пи-
тання щодо методів стимулювання галузей промисловості до роз-
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витку і поглиблення інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0, вдос-
коналення правової бази в умовах нових викликів і реалій як над- 
важливого драйвера стабільної довгострокової трансформації та 
формування стійких інститутів у суспільстві.  

20.  Визначено, що важливими інструментами стимулювання 
розвитку є інституціональне підґрунтя, що представлено Законами 
України, державними програмами та стратегіями розвитку вироб-
ництва, іншими офіційними документами, які мають носити стиму-
люючий характер на розвиток економіки і її окремих галузей. Вияв-
лено недоліки інституціональної бази: наявність великої кількості 
документів, які не виконують свою функцію, зокрема чинними за-
лишаються програми і стратегії попередніх урядів, строк яких вже 
пройшов; в «Експортній стратегії для сектору машинобудування на 
2019-2023 рр.», розробленої на виконання Плану завдань і заходів з 
реалізації Експортної стратегії України, сектор важкого машинобу-
дування знаходиться поза увагою розвитку. 

21.  Обґрунтовано, що галузь машинобудування потребує під-
тримки з боку держави. Встановлено, що актуальними механіз-
мами стимулювання машинобудування до поглиблення інтелекту- 
алізації в умовах Індустрії 4.0 з боку держави є: стимулювання ім-
портозаміщення; стимулювання експорту; державно-приватного 
партнерства; розвитку людського капіталу у галузі машинобуду-
вання. 

Одним із механізмів розвитку машинобудування є реалізація 
політики імпортозаміщення. Для активізації цього процесу потрібні 
інституційні та організаційні інновації, підтримка уряду, застосу-
вання державної підтримки проєктів імпортозаміщення. Форми цієї 
підтримки можуть бути різними: пряме субсидування з бюджету; 
доступ до пільгових кредитів; зниження оподаткування для окре-
мих підприємств, що впроваджують процес імпортозаміщення; ви-
користання різного рівня митних ставок залежно від ступеня готов-
ності продукту: нижчі ставки на імпорт сировини, технологій, 
вищі – на імпорт готових товарів, локалізація виробництва. 

Доцільним є застосування показника локалізації виробництва 
машинобудівної продукції при держзакупівлях як інструменту про-
мислової політики. Зважаючи на необхідність розвитку національ-
ного виробництва, ініціативи у підтримку національної промисло- 
вості, зокрема машинобудування є наразі досить вчасними. Зміни 
до закону «Про  публічні закупівлі» та проєкт постанови Кабінету 
Міністрів «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення 
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закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим сту-
пенем локалізації виробництва» спроможні дати поштовх до роз- 
витку машинобудування в Україні та частковій заміні імпортних 
промислових товарів та мають стимулювати національні вироб- 
ництва до їх включення у міжнародні ланцюги створення вартості. 
Проєкт змін до Закону України «Про  публічні закупівлі» потребує 
правового доопрацювання. Зокрема питання, що стосується міжна-
родних зобов’язань: слід розглянути можливість закріплення для 
України спеціального режиму розвитку (special and differential 
treatment) на визначений термін та можливості встановити норми 
локалізації виробництва для державних закупівель. 

22.  Розвиток експорту є важливим стимулюючим фактором 
поглиблення інтелектуалізації галузі машинобудування у поєднанні 
із розвитком внутрішнього ринку та імпортозаміщення. Розвиток 
експорту галузі доцільно активно розвивати після насичення внут-
рішнього ринку та укріплення конкурентних позицій галузі на 
ньому. Це буде сприяти технічному оновленню національної еконо-
міки.  

Для стимулювання підприємств поглиблювати інтелектуалі-
зацію виробництва в умовах Індустрії 4.0. мають бути державні ме-
ханізми, які надавали б національним підприємствам пріоритет пе-
ред іноземними (належні у рамках закону і міжнародних договорів 
протекціоністські заходи), однак якість продукції повинна бути ви-
сокою, а ціна конкурентною. Для цього слід підвищити стандарти 
якості в середині країни до європейських. 

23.  Суттєвою проблемою галузі є нестача людського капі-
талу: фахівців високої кваліфікації, інженерів, що обумовлено від-
сутністю належної мотивації та стимулювання праці, можливостей 
і умов для творчої реалізації і впровадження технічних ноу-хау у 
виробництво. Дослідження свідчать, що робота інженерів у сучас-
них умовах та у майбутньому як ніколи стане затребуваною. Клю-
човими напрями, які інженерам у галузі машинобудування дове-
деться освоювати в сучасних умовах є такі: розробка робототехніки 
та інших машин, сумісних із технологіями автоматизації; створення 
3D-принтерів для всього, від виробництва взуття до будівельних 
компонентів; побудова легкових автомобілів, які керуються автопі-
лотом та працюють від стійкої енергії; створення біоніки, когнітив- 
них доповнень та сучасної медичної техніки; проєктування дронів; 
створення нових та вдосконалення існуючих технологій енерге-
тики; виготовлення ракет, робототехніки, супутників та інших ін-
струментів, що використовуються у космосі; побудова датчиків, 
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GPS, RFID та інших засобів та систем стеження; нанотехнології для 
різних сфер. 

24. Удосконалено науково-методичний підхід до мотивації
розвитку цифрових навичок та компетенцій працівників різних по-
колінь на основі розробленого алгоритму впровадження цифрових 
навичок та компетенцій на підприємствах. Мотивація до освоєння 
цифрових компетенцій персоналу являє собою процес створення 
умов, за яких працівники можуть реалізувати свої цінності, по- 
треби, потенціал та які чинять активний вплив на цілеспрямовану 
зміну людиною своєї поведінки. Підхід враховує виявлені особли-
вості сучасної праці – зміну ринку праці, співвідношення на ньому 
вікових груп, сфер діяльності, форм організації виробництва та зай-
нятості, зміну традиційних меж трудової діяльності, наявність но-
вого покоління персоналу в компаніях, що працює за системно но-
вими законами, має власну систему цінностей, специфічні запити  
і потреби, що зумовлює високий рівень їх мотивації до розвитку но-
вих компетенцій в галузі цифрових технологій та потребує поси-
лення ролі індивідуальних професійних і особистісних  якостей пра-
цівників;  містить виокремлений перелік цифрових навичок і ком-
петенцій результативності праці з відповідними заходами мотивації 
покоління Z, зокрема  гейміфікацію до освоєння та використання 
цифрових навичок.  

25. Розроблено методичний підхід оцінки адаптації працівни-
ків до підвищення інтелектуалізації підприємства в умовах цифро-
візації на основі використання бального методу та на розрахунку 
груп показників, що характеризують: гендерно–вікову структуру; 
рівень кваліфікації; мотивації; продуктивності та корпоративної 
прихильності. Визначення ваги показників та їх груп проводиться 
експертним методом. Даний методичний підхід, на відміну від по-
ширених в теорії та практиці, дозволяє кількісно оцінити та дати 
якісну характеристику рівню адаптації працівників до підвищення 
інтелектуалізації підприємств; визначити зв’язок між інтелектуаль-
ним капіталом промисловості та рівнем інтелектуалізації, що дасть 
їм можливість вибору відповідної  системи стимулювання праців-
ників. 

26. Розроблено концептуальну модель оцінки впливу мотива-
ції працівників на вартість підприємства. Для ілюстрації процесів 
мотивації персоналу в умовах інтелектуалізації підприємницької ді-
яльності пропонується використовувати функціональну модель 
IDEF0, оскільки  методологія функціонального моделювання IDEF0 
призначена для формалізації і опису бізнес-процесів. Доведено, що 
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система мотивації на підприємствах повинна працювати таким 
чином, щоб було враховано особисті інтереси та потреби працівни-
ків та потребує визначення мотиваційних переваг підприємства для 
підвищення інтелектуалізації полягає у використанні новітніх тех-
нологій, забезпеченні сприятливих умов праці, можливості підви-
щення професійного рівня та участі персоналу в прийнятті рішень. 
Обґрунтовано науково-методичний підхід щодо оцінки ефектив- 
ності системи стимулювання працівників до підвищення інтелекту-
алізації, на основі розрахунку груп показників, що характеризують 
збалансованість, ресурсоємність та соціальну активність системи 
стимулювання працівників; визначення вагових коефіцієнтів про-
водиться за допомогою експертного методу. Використання на- 
уково-методичного підходу створює базу для розробки належних 
заходів стимулювання працівників до підвищення інтелектуалізації 
підприємства; 

В умовах цифровізації економіки підвищення рівня інтелек-
туалізації підприємства забезпечується інтелектуальним капіталом. 
Розроблена модель позиціонування підприємств в інноваційному 
середовищі дозволяє визначати зміну позиції підприємства в ре-
зультаті ефективного управління інтелектуальним капіталом та 
включає такі позиції: «лідер» – підприємство створює інноваційні 
технології та продукти на основі залучення і ефективного викорис-
тання інтелектуального капіталу підприємства та працівників; «по-
слідовник» – використовує зовнішні інтелектуальні продукти та  
зовнішніх фахівців; «аутсайдер» – позиція підприємства полягає в 
мінімізації витрат на управління інтелектуальним капіталом і мак-
симальне використання «безкоштовних» знань, що надаються сус-
пільством; «новатори» – підприємство, яке займає незначну частку 
ринку і частку в інноваціях на цьому ринку в силу свого розміру.  

27.  На основі оцінювання показників інтелектуального капі-
талу розроблено науково-методичний підхід щодо розробки іннова-
ційної стратегії розвитку промислового підприємства в умовах  
цифровізації. Визначено цілі, принципи і алгоритм формування 
стратегії, в якому крім традиційних етапів міститься етап страте-
гічного вибору із розроблених альтернативних стратегій за чинни-
ками горизонту стратегії, оцінки базової платформи, визначення ви- 
дів інновацій, об'єктів стратегії і оцінки можливих цільових резуль-
татів. Його застосування дозволить більш обґрунтовано обирати 
інноваційну стратегію підприємства. Доведено ефективність ви-
значення інтелектуального капіталу підприємства методом рин-
кової капіталізації та розрахунок коефіцієнту доданої вартості 
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VAIC, що дозволяє виявити недоліки та переваги, створюючи під- 
ґрунтя для розробки більш обґрунтованого методичного підходу до 
оцінки інтелектуального капіталу підприємства. З метою оптиміза-
ції процесів оцінки інтелектуального капіталу запропоновано вико-
ристання комбінованої методики, яка дозволить оцінювати як вели-
чину, так і структуру інтелектуального капіталу підприємств.  

28. Виявлено недостатнє інвестування високо- та середньо-
високо-технологічного сектору промислового виробництва (маши-
нобудування) у порівнянні з середньо-низькими- (металургія) в Ук-
раїні. Скорочення капітальних інвестицій у виробництво машин та 
устаткування, не віднесених до інших угрупувань, призводить до 
неможливості забезпечення технікою власного виробництва (маши-
нами, устаткуванням, верстатами) та спричиняє імпортозалежність 
економіки від іноземних виробників. Доведено, що інструментом 
інтелектуалізації фінансового забезпечення виробництв реального 
сектору економіки стає цифровізація фінансового сектору – «фін-
тех» та платформний бізнес. Вони здатні забезпечити альтернати-
вними інвестиційними ресурсами реальний сектор економіки і є  
фактором стимулювання підприємств реального сектору до інте- 
лектуалізації. Обґрунтовано доцільність застосування краудінвес-
тингу як інструменту інтелектуалізації підприємств реального сек-
тору економіки. Краудінвестинг як форма залучення інвестицій до-
зволяє знижати основні ризики інвестиційної діяльності: ризик 
втрати капіталу та  асиметричність інформації щодо реального 
стану об'єкту інвестування  при прийнятті рішень про вкладення ко-
штів їх власниками. Цифрові платформи забезпечують взаємодію 
агентів на певних ринках, сприяють більш ефективному виконанню 
функцій інвестиційного та фінансового посередництва в економіці: 
збалансування попиту та пропозиції на ринку інвестицій; зниження 
асиметричності інформації; контролю і моніторингу на ринку капі-
талів; перерозподілу капіталу та ризиків інвестування; підвищення 
ліквідності інвестицій;  зниження витрат на здійснення інвестицій.  

29. Запропоновано механізм державної фінансової підтримки
суб’єктів господарювання машинобудівної галузі шляхом здешев-
лення вартості кредитів. В результаті аналізу встановлено, що се- 
редня вартість банківського кредитування для машинобудівних під-
приємств в Україні складає близько 15% за середньої рентабель- 
ності їх активів 8%. Витрати підприємств на обслуговування забор-
гованості за кредитами та позиками більші, ніж прибуток до опода-
ткування і виплати відсотків. Це свідчить про те, що машинобудівні 
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підприємства в Україні не можуть залучати кредити за пропоно-
ваними на ринку відсотковими ставками без зниження рентабель-
ності власних коштів та погіршення фінансового стану. Як резуль-
тат, знижуються їх можливості щодо оновлення активів, підвищу-
ється ступінь зносу основних засобів, відкладаються терміни реалі-
зації інвестиційних проєктів модернізації та інтелектуалізації ви- 
робництва. Виявлено, що машинобудівні підприємства в Україні 
проводять стриману фінансову політику запозичень. На основі роз-
рахунку ефекту фінансового левериджу підприємств доведено, що 
причиною тому є висока вартість залучення кредитування, яка 
приводить до зниження рентабельності їх власного капіталу,  
оскільки частина прибутку, що генерується власним капіталом, на-
правлена на обслуговування позикового капіталу за високими (у по-
рівнянні із рентабельністю активів) ставками відсотка за кредит. 
Підтверджено що здійснення капітальних інвестицій в нематеріа-
льні активи, фінансування витрат на НДДКР, збільшення частки 
інтелектуального продукту в загальному обсязі випуску продукції 
(збільшення прямих витрат на дослідження та розробки («R & D 
intensity») у відсотках від виробництва (валової продукції) потребує 
здешевлення вартості кредитів. Це сприятиме усуненню диспропо-
рцій між фінансовим ринком та промисловим розвитком, здешев-
ленню відсоткових ставок для фінансування проєктів з інтелектуа-
лізації підприємств  пріоритетних секторів економіки. 

30.  Обґрунтовано концепцію стимулювання інтелектуаліза-
ції промислових підприємств у напрямі Індустрії 4.0, цілями якої об-
рано розвиток людського капіталу та перетворення національних 
підприємств в інтелектуальні на основі поєднання політики дер-
жави (через механізми стимулювання експорту національного ви-
робництва; імпортозаміщення; стимулювання державно-приват-
ного партнерства, локалізації; стимулювання розвитку людського 
капіталу) та підприємств (через механізми ефективності бізнес-
проєктів та бізнес-процесів; мотивації менеджменту на поглиб-
лення інтелектуалізації виробників та виробництв, підвищення ав-
торитету керівника як організатора цифрової та інтелектуальної 
трансформації; перманентної трансформації у напрямі сучасних  
технологічних реалій; постійного розвитку людського капіталу; 
співробітництва в середині підприємства; застосування вже працю-
ючих моделей та технологій ззовні; підвищення культури та погли-
блення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0; редизайну продук-
ції та послуг з урахуванням потреб клієнтів; послідовного розвитку 
і поетапного досягнення цифрової зрілості; аналізу кращих світових 
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практик та застосування досвіду інтелектуальних виробництв; спів-
робітництва із асоціаціями і союзами промислової цифровізації; ор-
ганізації промислових форумів, спеціалізованих виставок; під- 
тримки досліджень та дослідників). 

Концепція містить обґрунтований склад учасників процесу 
інтелектуалізації підприємств, якими є: держава (уряд, законодавчі 
органи, органи місцевого і регіонального управління); бізнес (підп-
риємці, керівники, топ-менеджмент); наукові (передусім НАН Ук-
раїни) та освітні організації; інші зацікавлені організації і учасники 
(ЗМІ, спеціалісти у сфері ІКТ, консалтингові компанії, фінансовий 
сектор, центри інформаційної підтримки, бізнес-інкубатори тощо). 

Обґрунтовано реалізацію Концепції здійснювати через меха-
нізм державно-приватного партнерства шляхом створення Націо- 
нальної платформи розвитку і модернізації промисловості, у складі: 

Центру розвитку промислових підприємств в умовах Індуст-
рії 4.0 на основі їх інтелектуалізації, який забезпечить рівноправну 
участь та підтримку усіх сторін у найважливіших заходах інтелек-
туалізації підприємств (у тому числі, цифровізації економіки, роз-
витку технологій Індустрії 4.0), залучення їх до формування страте-
гій, програм розвитку, реформування освіти та професійної підго-
товки тощо. 

Національного фонду розвитку і модернізації промислово-
сті – для забезпечення промислових підприємств доступними кре-
дитами та іншими джерелами інвестиційних ресурсів з метою по- 
глиблення інтелектуалізації, впровадження цифрових технологій у 
промислове виробництво. 

Цифрові промислові платформи полегшують цифрову транс-
формацію та взаємодію підприємств і інвестиційних фондів, спри- 
яють підвищенню привабливості підприємств за напрямками інвес-
тування, обізнаності про технології, слугують налагодженню спів-
робітництва між дослідницькими організаціями та підприємствами 
приватного сектору. 

Концепція враховує сучасні цифрові інструменти управління 
виробництвом і стимулює впровадження нових технологій у діяль- 
ність підприємств, що поглиблює їх інтелектуалізацію: інтелекту-
альні інформаційні системи управління підприємством (ERP, Enter-
prise Resource Planning – управління ресурсами підприємства; CRM, 
Customer relationship management – забезпечення ефективного мар-
кетингу, продажів і обслуговування клієнтів; ECM, Enterprise Con-
tent Management – підтримка єдиного життєвого циклу неструкту-
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рованої інформації різних типів і форматів; CPM, Corporate Perfor-
mance Management – управління ефективністю бізнесу – страте- 
гічне і фінансове управління компанією; HRM, Human Resource 
Management – забезпечення організації і управління персоналом; 
EAM, Enterprise Asset Management – забезпечення автоматизації 
процесів, пов’язаних з технічним обслуговуванням устаткування, 
його ремонтом, а також післяпродажним обслуговуванням; EDMS, 
Electronic Document Management – управління документами підпри-
ємства; Workflow, Business Process Management – управління доку-
ментообігом підприємства; Collaboration – система електронної 
взаємодії співробітників); реверс-інжиніринг (поєднання віртуаль-
ного та фізичного простору за рахунок лазерного сканування, про- 
єктування та моделювання готового об’єкту, його документації, 
принципів роботи для подальшого дослідження і модернізації); си-
стеми інженерного аналізу (САЕ, Computer-Aided Engineering – ви-
користання програмного забезпечення для розрахунку характерис-
тик і поведінки виробів з метою їх поліпшення або вирішення тех-
нічних проблем, включає чисельне моделювання, перевірку та оп-
тимізацію характеристик і поведінки виробу); цифрові двійники 
(Digital twin – програмний аналог фізичного пристрою, що моделює 
внутрішні процеси, технічні характеристики і поведінку реального 
об’єкта в умовах впливу перешкод і навколишнього середовища. 
Установка датчиків на реальний пристрій здійснюється в процесі 
впровадження на підприємстві технологій промислового інтернету 
речей (IIoT); аддитивне виробництво або 3D друк; системи управ-
ління виробництвом MES – моделювання виробничих процесів на 
підприємствах усіх масштабів, збирання і накопичення інформації 
у єдину структуру даних, координація виробництва в глобальному 
масштабі, в тому числі у режимі реального часу; блокчейн (незмін-
ний реєстр транзакцій і обліку активів у бізнес-мережі; цифрова ло-
гістика – максимальна автоматизація і управління логістичними 
процесами; кібербезпека підприємства. 

Результатом впровадження концепції стане поглиблення інте-
лектуалізації промислових підприємств, розвиток внутрішнього ви-
робництва та технічне переоснащення промисловості.  
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ДОДАТОК А 
Додаток А.1 

Підходи до визначення інтелектуалізації 
Автори/джерело Підхід до визначення

1 2
Інтелектуалізація  як суспільне явище

В. Врублевський  
[229, с. 18] 
 

Інтелектуалізація суспільства розглядається як  ці-
леспрямований процес радикального розширення 
масштабів і покращення використання знань (се-
мантичної інформації), зростання творчих можли-
востей соціальних систем, створення соціальних і 
технологічних передумов для найліпшого викорис-
тання інтелекту кожної особистості й колективного 
інтелекту та наповнення різних сфер суспільного 
життя, зокрема управління, освіти й науки систе-
мами штучного інтелекту й збільшення їх віддачі

О. Другов  
[215, с. 207-209] 

Інтелектуалізація є процесом створення та накопи-
чення в суспільстві знань і вмінь їх застосовувати, 
що, як правило, сприяє економічному зростанню, 
зумовлює в ньому структурні зміни, підвищуючи 
частку сфер нематеріального виробництва, інтелек-
туальної праці, інформаційних і високих техноло-
гій, продуктивність праці

Інтелектуалізація як економічне явище
С. Іщук [283, с. 91-95]
 

Інтелектуалізація світової економіки – сучасний 
етап економічного розвитку світової економіки, що 
характеризується підвищенням ролі знань та освіти 
як факторів, які його забезпечують

В. Касаткина [337] 
 

Під інтелектуалізацією економіки розуміє процес 
появи в економіці нових якостей, коли вона починає 
ґрунтуватися на знаннях, а інформація й послуги на-
бувають порівняно вищої ринкової вартості, ніж 
вартість товарів, що володіють натурально-речовою 
формою 

М. Ажажа [162] 
 

Інтелектуалізація економіки прямо пропорційно за-
лежить від розвитку інноваційного та людського по-
тенціалів. При цьому, головними категоріями, які 
супроводжують процес інтелектуалізації економіки, 
є інноваційний, людський, інтелектуальний потен-
ціал людини, інтелектуальний капітал та іннова-
ційне виробництво

Інтелектуалізація як фактор державного розвитку
А. Гайдабрус [230, с. 6]
 

Інтелектуалізація держави є процесом усвідомлення 
і прийняття певної моделі балансу публічного і гро-
мадянського суб’єктів влади, виявленням зацікавле-
ності в оптимізації принципів і технологій владної 
дії, а також формуванням механізмів соціокультур-
ного інтелектуального розвитку українського сус-
пільства
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Продовження додатку А1 
1 2

І. Захарова,  
І. Кожем’якіна [271] 

Конкретні напрями впровадження та оптимізації ін-
телектуального забезпечення держави можна конк-
ретизувати відповідним змістом у двох формах. З 
одного боку, за рахунок структури вертикального 
передавання інформації від покоління до покоління 
формуються історична пам’ять і національна свідо-
мість, гордість і менталітет народу, базовий (ресур-
сний) рівень знань – національна освіта, культура, 
духовність, традиції, громадська думка, виховні 
ідеали, норми поведінки, ціннісні орієнтири тощо. З 
іншого боку, за рахунок горизонтальних форм пере-
давання, на рівні одного покоління чи особи,– інте-
лектуалізація народу, наука і наукові школи, сис-
тема інтелектуальних національних центрів, творчі 
та інноваційні організації 

С. Князев,  
А. Шрубенко,  
[181, с. 16-25] 

Відзначають істотні суперечності, які зумовлюють 
специфіку процесу інтелектуалізації економіки, а 
саме: нерівномірність розміщення й обмеженість 
природних ресурсів на тлі динаміки прискореного 
науково-технічного прогресу (НТП); впровадження 
НТП у різні сфери економічної та соціальної дійсно-
сті, що забезпечує стрімке підвищення продуктив-
ності праці; сталий економічний розвиток у кон-
тексті збереження навколишнього середовища і сві-
тові екологічні принципи; збільшення наукомістко-
сті продукції; глобалізація світової економіки та 
жорстка конкуренція зумовлюють скорочення жит-
тєвого циклу продукції та постійне впровадження 
інновацій; істотне зростання ролі діяльності стосо-
вно збереження, передавання та використання 
знань; розширення соціальної інфраструктури, пок-
ращання умов праці; активізація інвестування в 
людський капітал (ЛК); посилення соціальної 
орієнтованості економічного розвитку 

В. Петренко [441, с.55] Процес інтелектуалізації українського суспільства 
стримують ключові проблеми у сфері інтелектоко-
ристування, тривале ігнорування необхідності тер-
мінової ліквідації яких гальмує та обмежує викори-
стання наявних у розпорядженні суспільства інтеле-
ктуальних ресурсів. Серед цих проблем: відсутність 
державної політики використання інтелектуальних 
ресурсів (ІР); втрата і тривала відсутність у країні 
моди на інтелект; демотивація інтелектуальної акти-
вності населення; деінтелектуалізація суспільства і 
влади загалом, їх галузевих і регіональних складо-
вих зокрема; виникнення і розвиток інтелектофобії; 
відсутність політики інтелектуалізації влади і сус-
пільства 
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Інтелектуалізація як трудовий процес
Н. Маркова [320, с. 13-
17] 

Розуміє під інтелектуалізацією людського капіталу 
процес поступового підвищення інтелектуального 
рівня людського капіталу на основі синтезу інфор-
мації, загальних і професійних знань, умінь і нави-
чок окремого індивіда, що відбувається задля забез-
печення відповідності сучасним умовам господарю-
вання та отримання соціально-економічного ефекту 

А. Чухно [455] Зазначає, що процеси інтелектуалізації праці та 
творча діяльність людини існували й на індустріаль-
ному етапі, але спочатку як виняток. Надалі, з роз-
витком науки, техніки, економіки і суспільства, 
творчий характер праці проникав у нові галузі та 
сфери економіки 

Н. Зубчинська [276] Інтелектуалізацію праці тлумачить як підвищення 
вагомості інтелектуальної діяльності персоналу, 
рівня інтелекту, професійних та загальноосвітніх 
знань, які досягаються безперервним розвитком 
персоналу, науково-технічним забезпеченням його 
діяльності, що зумовлює появу нових технологій, 
використання яких зумовлює соціально-економіч-
ний розвиток підприємства 

І. Осьмірко [92] У загальному розумінні інтелектуалізація праці – це 
збільшення питомої ваги розумових функцій (уп-
равління, контроль, налагодження) у структурі тру-
дових зусиль працівника на основі НТП, підви-
щення кваліфікаційного та культурно-освітнього 
рівнів 

А. Василик [177, с. 126-
129] 

У теоретичному аспекті інтелектуалізацію трудової 
діяльності трактує як процес, що характеризує соці-
ально-економічну тенденцію розвитку і приводить 
до зміни умов, характеру, предметів, засобів та 
суб’єкта праці, поширення сфер використання пере-
важно творчої інтелектуальної праці внаслідок по-
ступового насичення виробництва наукоємними 
технологіями й інноваціями 

А. Тельнов,  
В. Гончарук  
[463, с. 105]  

Розглядають інтелектуалізацію в тісному зв’язку зі 
зростанням ролі знань та духовного збагачення лю-
дини, що дає їй змогу отримувати вищі доходи 

O. Сем’ян [65, с. 142] Вважає, що інтелектуалізацію людського капіталу 
потрібно розглядати на рівні підприємства, адже 
підприємство виступає первинною ланкою для 
оцінки інтелектуалізації людського капіталу, і саме 
на рівні підприємства досягається та виявляється 
економічний та соціальний ефект від використання 
праці людини 
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С. Кісь [40, с. 28] Формування та інтелектуальний розвиток людини 
здійснюється як за безпосередньої участі соціально-
економічних систем, так і самою особою, з одно-
значною залежністю інтелектуалізації персоналу 
підприємства від кадрової політики 

О. Грішнова [26, с. 25] Провідна роль в процесах інтелектуалізації нале-
жить нематеріальним засобам інтелектуальної 
праці, що належать безпосередньо виконавцю цієї 
праці – без взаємодії з ним не може брати участі в 
цьому процесі жоден інший фактор 

Інтелектуалізація як фактор розвитку підприємств
Г. Швиданенко  
[24, с. 27] 

Інтелектуалізація змінює парадигму розвитку під-
приємства, а її процес спирається на наявний у 
нього організаційний інтелект, який відображає 
здатність організації цілеспрямовано обробляти, ін-
терпретувати та систематизувати нові знання, ство-
рювати спеціальні знання щодо змін зовнішнього 
середовища з метою взаємоінтеграції ключових ім-
перативів моделі розвитку підприємства «5-І»: інте-
лектуалізація, інноваційність, інвестиційність, 
інтеграція, інформатизація 
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Додаток Б.3 
Цифрові інструменти управління виробництвом 

 

№ 
з/п 

Інструменти 
управління 

Дже-
рела 

Пояснення щодо інструменту управління 
інтелектуальним виробництвом 

 

1 2 3 4
1. Інтелектуальні інфор-

маційні системи управ-
ління підприємством 
(ERP, 
CRM, ECM, CPM, 
HRM, EAM, EDMS, 
Workflow (BPM), 
Collaboration) 
 

[480] ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – сис-
тема планування (управління) ресурсами під-
приємства;  
CRM (англ. Customer relationship management) – 
модель взаємодії, що визначає, що центром всієї 
філософії бізнесу є клієнт, а основними на-
прямками діяльності є заходи з підтримки ефек-
тивного маркетингу, продажів і обслугову-
вання клієнтів;  
ECM (англ. Enterprise Content Management) – 
стратегічна інфраструктура і технічна архітек-
тура для підтримки єдиного життєвого циклу 
неструктурованої інформації (контенту) різних 
типів і форматів;   
CPM (англ. Corporate Performance Manage-
ment) – концепція управління ефективністю 
бізнесу, що охоплює весь спектр завдань в га-
лузі стратегічного і фінансового управління 
компанією; 
HRM (англ. Human Resource Management) – га-
лузь знань і практичної діяльності, спрямована 
на своєчасне забезпечення організації персона-
лом і оптимальне його використання; 
EAM (англ. Enterprise Asset Management) – ін-
формаційна система, призначена в основному 
для автоматизації процесів пов'язаних з техніч-
ним обслуговуванням устаткування, його ре-
монтом, а також післяпродажним обслугову-
ванням цього обладнання; 
EDMS (англ. Electronic Document Manage-
ment) – система управління документами під-
приємства; 
Workflow (англ. Business Process Management 
(BPM)) – система управління документообігом 
підприємства;  
Collaboration – система електронної взаємодії 
співробітників 

2. Реверс-інжиніринг [481] Поєднання віртуального та фізичного простору 
(зворотне проєктування, 3D). Лазерне скану-
вання, проєктування та моделювання готового 
об’єкту, його документації, принципів роботи, 
для подальшого дослідження і модернізації. 
Цифрове сканування може створити цифрову 
копію до 8 мікрон. Технологія реверс-інжині-
ринг дозволяє працювати з матеріалами, гео-
метрією і простором будь-якої складності 

3. Системи інженерного 
аналізу (САЕ – 

[482; 
483]

Системи автоматизації інженерних розрахун-
ків, використання програмного забезпечення 
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Computer-Aided 
Engineering) 

для розрахунку характеристик і поведінки ви-
робів з метою їх поліпшення або вирішення ви-
никлих технічних проблем. Інженерний аналіз 
широко застосовується в різних галузях про-
мисловості. Він включає чисельне моделю-
вання, перевірку та оптимізацію характеристик 
і поведінки виробу

4. Цифрові двійники
(Digital twin) 

[484] На інтелектуальному виробничому підприєм-
стві передбачаються не багаточисельні нату-
ральні випробування, а переважно випробу-
вання за допомогою цифрового двійника. Циф-
ровий двійник – програмний аналог фізичного 
пристрою, що моделює внутрішні процеси, 
технічні характеристики і поведінку реального 
об'єкта в умовах впливу перешкод і навколиш-
нього середовища. Установка датчиків на реа-
льний пристрій здійснюється в процесі впро-
вадження на підприємстві технологій промис-
лового інтернету речей (IIoT). Без створення 
цифрових двійників виробів неможливо впро-
вадження сучасної технології PLM (Product 
Lifecycle Management, управління життєвим 
циклом виробу). IIoT і PLM – невід'ємні атри-
бути «розумного заводу» (Smart Factory). Її ха-
рактерна особливість – формування і викорис-
тання цифрової моделі матеріальних потоків, 
тобто цифрового двійника не окремого виробу, 
а всієї виробничої системи. Цифровий двійник 
використовується на всіх стадіях життєвого 
циклу виробу, включаючи проєктування, ви-
робництво, експлуатацію, утилізацію

5. Аддитивне вироб-
ництво або 3D друк 

[485-
488] 

Технологія для серійного виробництва та швид-
кого прототипування. Дані технології дозволя-
ють кастомізувати виробництво деталей склад-
ної форми з тривимірної комп'ютерної моделі 
шляхом послідовного нанесення матеріалу (як 
правило, пошарового), на противагу традицій-
ної механічної обробки. 3D-принтер дозволяє 
друкувати унікальні деталі малими партіями. 
Якість надрукованих виробів дозволяє вико-
ристовувати їх без додаткового доопрацю-
вання. Основні технології: CJP (ColorJet Prin-
ting) – технологія повнокольорового 3D-друку 
шляхом склеювання спеціального порошку на 
основі гіпсу; MJP (MultiJet Printing) – багато-
струменеве моделювання за допомогою фото-
полімера або воску; SLA / DLP (Stereo-
lithography Apparatus / Digital Light Proces-
sing) – стереолітографія, заснована на пошаро-
вому нанесенні рідкого матеріалу, який стає 
твердим, під дією випромінювання лазера; SLS 
(Selective Laser Sintering) – селективне лазерне 
спікання під променем лазера частинок порош-
коподібного матеріалу до утворення фізичного 
об'єкту; SLM / DMP (Selective Laser Melting / 



 

367 

1 2 3 4
Direct Metal Printing) – селективне лазерне 
плавлення металевого порошку 

6. Системи управління 
виробництвом MES 
(Manufacturing 
execution system, сис-
тема управління вироб-
ництвом) 

[489-
490] 

Спеціалізована система, призначена для вирі-
шення завдань синхронізації, координації, ана-
лізу та оптимізації випуску продукції. Це спе-
ціалізоване програмне забезпечення, що дозво-
ляє ефективно і швидко моделювати виробничі 
процеси на підприємствах усіх масштабів, зби-
рати і накопичувати інформацію щодо їх реалі-
зації та об’єднувати у єдину структуру даних. 
Дозволяє координувати виробництва в гло-
бальному масштабі в тому числі у режимі реа-
льного часу. Подібна координація зачіпає усі 
бізнес-системи (наприклад, ERP) і системи уп-
равління технологічними процесами.  
MES-системи виконують такі функції: RAS 
(resource allocation and status) – контроль стану 
і розподіл ресурсів; ODS (operations / detail 
scheduling) – оперативне / детальне плануван-
ня; DPU (dispatching production units) – диспет-
черизація виробництва; DOC (document cont-
rol) – управління документами; DCA (data 
collection / acquisition) – збір і зберігання даних, 
що циркулюють у виробничому середовищі 
підприємства; LM (labor management) – управ-
ління персоналом; QM (quality management) – 
управління якістю; PM (process management) – 
управління виробничими процесами; MM 
(maintenance management) – управління техніч-
ним обслуговуванням і ремонтом; PTG (product 
tracking and genealogy) – відстеження і генеало-
гія продукції; PA (performance analysis) – аналіз 
продуктивності 

7. Блокчейн (blockchain
или block chain) 

[491] Незмінний реєстр, який спільно використову-
ється та спрощує процес запису транзакцій і об-
ліку активів у бізнес-мережі. Актив може бути 
матеріальним (будинок, автомобіль, гроші, 
земля) або нематеріальним (інтелектуальна 
власність, патенти, авторські права, брендинг). 
Відстежувати і продавати за допомогою блок-
чейну можна майже все, що має будь-яку цін-
ність. Ця технологія знижує ризики і витрати 
для всіх задіяних сторін. 
Швидкість отримання і точність даних відігра-
ють вирішальну роль у бізнесі. Блокчейн ідеа-
льно підходить для надання такої інформації, 
оскільки він пропонує уповноваженим учасни-
кам мережі миттєвий, загальний і повністю 
прозорий доступ до інформації в незмінному 
реєстрі. Мережа блокчейна дозволяє відстежу-
вати замовлення, платежі, облікові записи, то-
вари та багато іншого. І оскільки всі учасники 
мають загальний доступ до єдиного джерела 
достовірних даних, у будь-який момент мож-
ливо переглянути всі відомості про транзакції, 
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для більшої впевненості і отримання нових пе-
реваг і можливостей 

8. Цифрова логістика [492-
495] 

Максимальна автоматизація і управління логіс-
тичними процесами. Наразі процес розвитку 
цифрової логістики триває. Такі технології в 
сфері логістики, як: e-AWB (електрона авіона-
кладна), великі дані і машинне навчання, хмар-
на логістика, інтернет речей (IoT), блокчейн до-
зволяють зробити ланцюжок поставок більш 
орієнтованим на клієнта. ТОП-10 важливих 
інноваційних логістичних трендів: 1. Управ-
ління ланцюжком поставок в режимі реального 
часу. 2. Роботизація складських операцій. 
3. Штучний і доповнений інтелект. 4. Цифрові 
двійники. 5. Блокчейн. 6. Стандартизація даних 
і розширена аналітика. 7. Автономні транс-
портні засоби. 8. Збільшення інвестицій в ло-
гістичні стартапи з боку венчурних фондів. 
9. Сталий розвиток на основі технологій

9. Кібербезпека
підприємства 

[496] Кіберзагрози і пов’язані з ними ризики є нині 
основною перешкодою і на шляху поширення 
технологій ІоТ/ІІоТ, оскільки виробники не-
рідко заощаджують на безпекових компонен-
тах в IoT пристроях, що надає широкі можли-
вості для несанкціонованого доступу до них, 
таких, як: використання хакерами точки входу 
(доступу) до корпоративної мережі або ж як ін-
струменту для запуску DDoS-атаки; порушення 
«периметру системи безпеки» (екосистема ІоТ 
передбачає велику кількість підключених зов-
нішніх пристроїв, широке використання без-
провідних мереж, хмарових сервісів і т. ін., що 
загалом не дозволяє забезпечити надійний пе-
риметр кіберзахисту об’єкту); викрадення й ви-
користання конфіденційних даних користува-
чів та/або компаній (сучасні технології глибин-
ного збору даних (data mining) та їх аналізу) 

Складено авторами. 
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Додаток В 
Додаток В.1 

Дванадцять ключових нових технологій 
 

Технологія Опис 

Штучний інте-
лект і робото-

техніка 

Розробка машин, які можуть замінювати людей та все час-
тіше використовуються у завданнях, пов'язаних з мисленням, 
багатозадачністю і дрібною моторикою 

Інтернет речей 
(ІоТ) 

Використання мережевих датчиків для дистанційного під-
ключення, відстеження та управління продуктами, систе-
мами та мережами 

Віртуальні  
і розширені  

реалії 

Інтерфейси наступного кроку між людьми та комп'ютерами 
за участю занурених середовищ, голографічних відбитків та 
цифрових виробництв для досвіду змішаної реальності 

Аддитивне  
виробництво 

Досягнення в аддитивному виробництві, використовуючи
розширюючий спектр матеріалів і методів. Інновації включа-
ють 3D біопринт органічних тканин 

Блокчейн і роз-
подільна тех-

нологія 

Розподільна технологія на основі криптографічних систем, 
які управляють, перевіряють і публічно записують дані про 
транзакції; основа «криптовалют» типу  Bitcoin 

Нові матеріали 
та наноматері-

али 

Створення нових матеріалів і наноструктур для розвитку ко-
рисних властивостей матеріалу, таких як термоелектрична 
ефективність, утримання форми і нова функціональність 

Енергозбере-
ження, збері-
гання та пере-

дача 

Прориви в ефективності батарей і паливних елементів; по-
новлювані джерела енергії через сонячні, вітрові та приливні 
технології; розподіл енергії через системи інтелектуальних 
мереж; бездротове перенесення енергії тощо 

Нові обчислю-
вальні техно-

логії 

Нові архітектури для обчислювального обладнання, такі як 
квантові обчислення, біологічні обчислення або нейронні ме-
режі, а також інноваційне розширення сучасних обчислюва-
льних технологій 

Біотехнології Інновації в генній інженерії, секвенування, біологічні обчис-
лювальні інтерфейси і синтетична біологія 

Геоінженерія Технологічне втручання в планетарні системи, як правило, 
для пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом видалення 
вуглекислого газу або управління сонячною радіацією 

Нейро- 
технологія 

Інновації, такі як розумні препарати, нейровізуальні та біо-
електронні інтерфейси, що дозволяють читати, спілкуватися 
і впливати на діяльність мозку людини 

Космічні  
технології 

Розробки, що дозволяють отримати більший доступ до ви-
вчення простору, включаючи мікросателіти, сучасні телес-
копи, багаторазові ракети та інтегровані реактивні двигуни 

 
Складено на основі [122]. 
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Додаток В.2  
Структура виробництва 

Рисунок В.2.1 – Структура виробництва, концептуальні  
поняття [122] 

• Складність виробництва (Complexity)1: оцінює складність вироб-
ництва та унікальність продукції, яку країна може виробити із використанням 
корисних знань, вбудованих в економіку, і способів, якими вони поєднуються.  

• Масштаб виробництва (Scale): оцінює як загальний обсяг виробни-
цтва продукції в країні (додана вартість виробництва), так і значення виробни-
цтва для економіки (Додана вартість виробництва, % ВВП). 

1 Індекс економічної складності (ECI) – це показник знань, вбудованих 
у суспільство, що виражається продуктами, які він виробляє. Економіки з ви-
сокою економічною складністю змогли накопичити витончені можливості та 
знання, щоб зробити різноманітний і складний набір продуктів. Збільшення 
ECI пов'язане з поліпшенням рівня доходів та економічним зростанням. 

Індекс економічної складності (ECI) щорічно публікує значення для 
кожної економіки. Оцінка готовності до 2018 року використовує значення гло-
бального рейтингу Атласу економічної складності 2016 року, який можна 
знайти за адресою http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/. Усі оцінки нормалізу-
ються до шкали 0–10, яка використовується для всіх показників, включених у 
оцінку. 

Структура виробництва  
(Structure of Production) 

Складність (Complexity) 
Масштаб 

(Scale) 

• Додана вартість вироб- 
ництва (Manufacturing

Value Added)

• Економічна складність
(Economic Complexity)
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Додаток В.3 

Драйвери виробництва – це ключові (основні) фактори, що 
позиціонують країну та її можливості для використання нових тех-
нологій та можливостей їх впровадження у майбутньому. Консуль-
тативний процес був використаний для визначення шести основних 
факторів: технологій та інновацій, людського капіталу, глобальної 
торгівлі та інвестицій, інституціональної структури, стабільних ре-
сурсів та середовища попиту. Кожен з цих факторів має відповідні 
категорії, підкатегорії та індикатори, що вимірюють ключові по-
няття, як показано на рисунку, країни, які мають розвинені драй-
вери виробництва, вважаються більш «готовими» до впровадження 
технологій Індустрії 4.0, розвиненість цих факторів дозволяє впро-
ваджувати і поширювати технології для прискорення трансформа-
ції виробничих систем. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Рисунок В.3.1 – Драйвери виробництва [122] 

Драйвери виробництва 

Технології та 
інновації 

Людський 
капітал 

Глобальна  
торгівля  

та інвестиції 

Інституціо-
нальна 

структура 

Стабільні 
ресурси 

Середовище 
попиту 

Уряд 

Технологічна 
платформа 

• Наявність 
ІКТ; 
• Викорис-
тання ІКТ; 
• Цифрова без-
пека та конфі- 
денціальність 

Здатність до 
інновацій 

• Промислова
діяльність; 
• Інтенсив-
ність до- 
сліджень; 
• Доступність 
фінансування 

Поточна ро-
боча сила 

• Можли- 
вості робочої 
сили 

Майбутня 
робоча сила

• Міграція; 
• Результати 
освіти; 
• Спритність 
і адаптивність

Торгівля 

• Відкритість
торгівлі; 
• Сприяння тор-
гівлі та доступ  
до ринку 

Інвестиції 

• Інвестиції і фі-
нансування 

Інфраструктура 

• Транспорт і 
електрика 

Уряд 
Сталий ро-
звиток Попит 

Споживча 
база 

• Ефективність; 
• Верховенство
права 

• Енергія
і викиди; 
• Вода
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Шість драйверів виробництва є факторами та умовами, що не-
обхідні для використання нових технологій та трансформації ви- 
робничих систем [122]: 

• Технології та інновації (Technology & Innovation): оцінює,
наскільки країна має розвинену, безпечну та пов'язану ІКТ-інфра-
структуру для підтримки впровадження нових технологій у вироб-
ництво. Також вимірює здатність країни стимулювати, комерціалі-
зувати та застосовувати інновації у виробництві. 

Технології та інновації є ключовим фактором для вироб- 
ництва майбутнього, оскільки прийняття та поширення нових тех-
нологій є суттю четвертої промислової революції. Для цього краї-
нам потрібна передова, пов'язана і безпечна технологічна плат- 
форма. Їм потрібно постійно модернізувати технологічну інфра-
структуру, щоб гарантувати, що їхня платформа достатньо розви-
нена, щоб повною мірою працювати з новими технологіями. Напри-
клад, доступність та швидкість інтернету має значення при вико- 
ристанні Інтернету речей у виробництві.  

Надзвичайно важливими для полегшення впровадження тех-
нологій є цифрова безпека та конфіденційність, сильна політика кі-
бербезпеки, правозастосування та інші заходи. Це може бути особ-
ливо складним для малих і середніх підприємств (МСП), які мають 
обмежені ресурси для захисту від загроз кібербезпеки. Співробіт- 
ництво між урядами та компаніями будь-якого розміру необхідне 
для підвищення обізнаності щодо загроз та захисту проти цих за-
гроз. 

Інновація є рушійною силою виробництва майбутнього. Тех-
нології, що керують четвертою промисловою революцією, значною 
мірою були створені завдяки значним інвестиціям у дослідження та 
розробки; нові та інноваційні застосування цих технологій у вироб-
ництві створюють додаткову вартість. 

Лідерами технічних інновацій в світі є Китай, Німеччина, 
Японія, Республіка Корея та США. 

Наявність фінансування, талантів та інших факторів впливає 
на рівень та тип інновацій, які країна планує впроваджувати у ви- 
робництво. 

Країна може допомогти генерувати інновації через декілька 
факторів. Географічні кластери, державні закупівлі передових тех-
нологій і міжнародна співпраця, уряди та промисловість можуть 
сприяти інноваціям. Міцна фінансова система та наявний ризико-
вий капітал також потребують підтримки перспективних розробок, 
що відбуваються в межах кордонів. 
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• Людський капітал (Human Capital): оцінює здатність кра-
їни реагувати на зрушення на ринку праці викликане четвертою 
промисловою революцією, розглядає як поточні можливості робо-
чої сили, так і довгострокову здатність до розвитку навичок та та-
ланту у майбутньому. 

Людський капітал має вирішальне значення для трансформа-
ції виробничих систем, оскільки виробничі потужності не можуть 
розвиватися, поки не розвиватимуться співробітники. Зміна харак-
теру виробництва матиме значні наслідки для зайнятості у цій сфері 
по всьому світу.  

Хоча існує значна стурбованість з приводу автоматизації, що 
призведе до втрати робочих місць, технології можуть сприяти появі 
нових робочих місць. Людська винахідливість і творчість можуть 
стати більш важливими у майбутньому виробництві. 

Четверта промислова революція призведе до подальшого пе-
реходу від трудомісткого виробництва до виробництва знань і на-
вичок. Країни потребуватимуть достатньої кількості наявного циф-
рового, технічного, комерційного та управлінського досвіду для 
того, щоб сприяти негайному прийняттю та використанню нових 
технологій. Четверта промислова революція сприятиме транс- 
формації структури попиту на робочу силу та, у деяких випадках, 
призведе до втрати робочих місць.  

Програми технічної підготовки, моделі навчання, навчання на 
робочому місці та інші підходи можуть допомогти співробітникам 
розвивати нові необхідні навички. Також важливо, щоб співробіт-
ники прийняли концепцію довічного навчання, оскільки переквалі-
фікація стане постійною необхідною умовою трудової діяльності  
і кар'єрного зростання. 

• Глобальна торгівля та інвестиції (Global Trade &
Investment): оцінює участь країни в міжнародній торгівлі з метою 
сприяння обміну продуктами, знаннями та технологіями, а також 
встановлення глобальних зв'язків. Вимірює наявність фінансових 
ресурсів для інвестування у розвиток, пов'язану із виробництвом та 
якістю інфраструктури. 

Торгівля історично підкріплювала виробництво, оскільки  
експорт стимулює зростання. Втім переваги та життєздатність екс-
портно-орієнтованої моделі виробництва можуть зменшитися. Кра-
їни з високим рівнем участі у міжнародній торгівлі будуть продов-
жувати превалювати у збільшенні знань, трансфері технологій, зао-
хоченні конкуренції. Повні переваги глобальної торгівлі та інвести- 
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цій вимагають, щоб інші країни були відкритими. Проте останнім 
часом спостерігається тенденція націоналізму та протекціонізму, 
що охоплює кілька країн, що може призвести до ослаблення пере-
ваг, які можуть отримати деякі країни через цей механізм. 

• Інституціональна структура (Institutional Framework): 
оцінює ефективність державних інституцій, правил та регулювань 
у справі технологічного розвитку, нових підприємств та передового 
виробництва. 

Країни, які найбільше готові до впровадження технологій 
майбутнього, мають гарну інституціональну структуру: ефективне 
управління, сильну правову систему, верховенство права, захист ІР 
та безпеку даних. Належне управління сприяє створенню середо-
вища, яке може підвищити ефективність роботи всіх інших вироб-
ників. Наприклад, зменшення бюрократії, необхідної для реєстрації 
та заснування компанії, може сприяти діяльності промисловості; 
потужний захист ІР може стимулювати більше інвестицій у до- 
слідження та розробки; зміна навчальних програм у сфері освіти 
може стимулювати розвиток цифрових навичок; і так далі. І на-
впаки, погане управління може негативно вплинути на продуктив-
ність інших драйверів. Наприклад, висока корупція може стримати 
іноземні інвестиції.  

Таким чином, сильна інституціональна структура є критич-
ною для успіху країн. Разом із тим, існуючі правові рамки, норми, 
стандарти, стратегії та інституції не йдуть в ногу з темпами змін та 
інноваціями. Виникає потреба у правових рамках та правилах для 
нових технологій на глобальному рівні. Невизначеність щодо тех-
нологій може призвести до того, що уряд не діятиме, що у свою 
чергу це може призвести до відсутності інноваційної активності 
підприємств через невизначеність правил. 

Органи управління також відіграють ключову роль у вста- 
новленні «правил гри» для нових технологій, що використовуються 
в різних галузях виробництва та на різних етапах ланцюга ство-
рення вартості. Урядам необхідно встановити рівні умови та вста-
новити загальні параметри. 

• Стійкі ресурси (Sustainable Resources): оцінює вплив ви-
робництва на навколишнє середовище, включаючи використання 
природних ресурсів країни та альтернативних джерел енергії. 

Четверта промислова революція дозволяє країнам запро- 
ваджувати більш стійкі виробництва майбутнього та протидіяти 
шкоді, яка була завдана ранішньою індустріалізацією. Виробництво 
негативно впливає на навколишнє середовище, про що свідчить 
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надмірне використання природних ресурсів, забруднення / зни-
щення екосистем та скорочення біорізноманіття. Сьогодні вироб-
ничі системи забезпечують 35% всього світового використання  
електроенергії, виробляють 20% викидів CO2 і становлять чверть 
всього видобутку первинних ресурсів. У майбутньому існує чітка 
потреба у сталому виробництві, що мінімізує використання при- 
родних ресурсів і токсичних матеріалів, обмежує викиди забрудню-
ючих речовин. 

Те, як ми виробляємо товари, має змінитися у майбутньому. 
Нові технології можуть мати ключі не тільки до більш продуктив-
ного майбутнього, але й до більш стійкого майбутнього. 

• Середовище попиту (Demand Environment): оцінює до-
ступ країни до зовнішнього та місцевого попиту на масштабне ви-
робництво. Також вимірює складність споживчої бази, оскільки це 
може стимулювати різноманітну галузеву активність і виробництво 
нових продуктів. 

На пропозицію вироблених товарів значною мірою впливає 
попит. Країни, що мають доступ до великих внутрішніх і зовнішніх 
ринків, можуть розширити виробництво. Захоплення лише внут- 
рішнього або регіонального попиту може бути недостатнім, але 
може бути використано як плацдарм для конкуренції на глобаль-
ному рівні. Вишуканість споживачів продовжуватиме сприяти по-
ліпшенню виробництва протягом четвертої промислової революції, 
оскільки найбільш вимогливі споживачі змусять компанії реагувати 
і, зрештою, розвиватися. Тригери високої споживчої складності – це 
інновації, вдосконалені технології виробництва та розширення про-
дукції і послуг. 
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Додаток В.4 
 

Готовність країн до впровадження технологій  
четвертої промислової революції (2018 р.) 

Країна 

СТРУКТУРА 
ВИРОБНИЦТВА 

ДРАЙВЕРИ 
ВИРОБНИЦТВА 

Показник (0-10) Рей-
тинг Показник (0-10) Рей-

тинг 
 

1 2 3 4 5
Провідні (Leading) Сильна поточна виробнича база. Позиціонуються добре 
для впровадження технологій Індустрії 4.0. у майбутньому 
Австрія 7,46 9 6,79 18
Бельгія 6,51 24 6,80 17
Канада 5,81 33 7,54 7
Китай 8,25 5 6,14 25
Чехія 7,94 6 6,01 26
Данія 6.29 27 7.20 10
Естонія 5,75 34 6,00 27
Фінляндія  7,00 14 7,16 11
Франція 6,87 18 6,89 14
Німеччина  8,68 3 7,56 6
Ірландія 7,34 10 6,85 15
Ізраїль 6,43 25 6,24 23
Італія 6,99 15 5,90 30
Японія 8,99 1 6,82 16
Республіка  
Корея  8.85 2 6.51 21 
Малайзія  6,81 20 6,51 22
Нідерланди  6,32 26 7,75 5
Польща 6,83 19 5,83 31
Сінгапур  7,28 11 7,96 2
Словенія  6,80 21 5,71 32
Іспанія 6,05 29 6,23 24
Швеція 7,46 8 7,40 9
Швейцарія  8,39 4 7,92 3
Великобританія  7,05 13 7,84 4
США 7,78 7 8,16 1
Мають сильну успадковану виробничу базу (Legacy) Сильна успадкована по-
точна виробнича база. Однак не вистачає драйверів для стрибка та впро-
вадження технологій Індустрії 4.0 у майбутньому, є ризики 
Угорщина  6,96 17 5,30 42
Індія  5,99 30 5,24 44
Литва 5,92 31 5,42 37
Мексика 6,74 22 5,04 46
Філіппіни  6,12 28 4,51 66
Румунія 6,61 23 4,93 52
Російська  5,71 35 5,30 43
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1 2 3 4 5
Федерація  
Словацька  
Республіка  6,98 16 5,33 40 
Таїланд 7,13 12 5,45 35
Туреччина  5,87 32 4,90 57
Високий потенціал (High-Potential). Обмежена поточна виробнича база. Од-
нак сильні драйвери виробництва. Позиціонується добре для впровадження 
технологій Індустрії 4.0. у майбутньому. 
Австралія  4,26 61 7,14 12
Гонконг 4,52 58 7,45 8
Нова Зеландія  4,79 53 6,73 20
Норвегія  5,65 36 7,07 13
Португалія  5,36 39 5,99 28
Катар 3,89 72 5,96 29
Об'єднані Араб-
ські Емірати  4,53 57 6,76 19 
Країни, що розвиваються (Nascent). Країни із обмеженою поточною виробни-
чою базою, а також відсутністю яскраво виражених драйверів для впро-
вадження технологій Індустрії 4.0. у майбутньому, є ризики 
Албанія 2,73 91 4,07 78
Алжир 2,83 90 3,70 87
Аргентина  4,91 50 4,25 75
Вірменія  4,10 65 4,43 70
Азербайджан  2,16 95 4,69 62
Бахрейн 4,78 54 5,31 41
Бангладеш  3,59 80 3,67 89
Боснія та Герце-
говина  4,66 55 4,04 79 
Ботсвана  3,17 86 4,43 69
Бразилія 5,22 41 5,03 47
Болгарія 5,23 40 5,02 48
Камбоджа  3,56 81 3,63 91
Камерун 1,84 98 3,24 100
Чилі  4,18 63 5,60 34
Колумбія  4,61 56 4,53 65
Коста-Ріка  4,97 47 4,90 56
Хорватія  5,50 37 4,93 51
Кіпр  4,11 64 5,65 33
Домініканська 
Республіка  3,99 71 4,02 80 
Еквадор 2,85 89 3,66 90
Єгипет 4,99 46 4,46 68
Сальвадор  4,81 52 3,55 94
Ефіопія 2.01 96 3.29 98
Грузія 3,61 79 4,92 54
Гана  1,96 97 4,14 77
Греція 4,44 60 4,96 50
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1 2 3 4 5
Гватемала  4,05 67 3,71 86
Гондурас  3,43 83 3,61 92
Індонезія  5,41 38 4,89 59
Йорданія  4,00 69 4,91 55
Казахстан  4,19 62 4,74 61
Кенія 2,97 88 3,83 83
Кувейт 3,56 82 4,65 63
Киргизька  
Республіка  3,73 76 3,43 96 
Латвія 4,91 49 5,39 38
Ліван 4,02 68 4,43 71
Маврикій  3,84 73 5,37 39
Молдова  3,36 84 4,02 81
Монголія  1,81 99 3,82 84
Марокко  3,67 77 4,35 73
Нігерія 1,66 100 3,68 88
Оман 4,00 70 5,13 45
Пакистан  3,82 74 3,60 93
Панама 3,82 75 4,89 58
Парагвай  3,24 85 3,84 82
Перу  3,67 78 4,18 76
Саудівська  
Аравія 5,16 44 5,44 36
Сенегал 3.11 87 3.74 85
Сербія 5,18 42 4,59 64
Південна  
Африка  5,03 45 5,02 49 
Шрі-Ланка  4,10 66 4,26 74
Танзанія 2,39 93 3,28 99
Туніс 4,83 51 4,41 72
Уганда 2,25 94 3,31 97
Україна 5,17 43 4,47 67
Уругвай 4,52 59 4,75 60
В'єтнам 4,96 48 4,93 53
 Замбія 2,39 92 3,54 95

Складено за [122]. 
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Додаток В.5 

Готовність окремих країн світу до впровадження технологій 
четвертої промислової революції 

Країна Характеристика
Провідні (Leading) Сильна поточна виробнича база. Позиціонуються добре для 
впровадження технологій Індустрії 4.0. у майбутньому. 
Складається з 25 країн з Європи, Північної Америки та Східної Азії та Тихооке-
анського регіону, які сьогодні створюють більш ніж 75% глобальної доданої вар-
тості переробної промисловості MVA (Market value added, ринкова додана 
вартість). Провідні країни є лідерами у виробництві та добре позиціонують себе 
для впровадження досягнень четвертої промислової революції. Провідні країни є 
провідними за усіма драйверами виробництва, а також лідерами у проєктуванні, 
тестуванні та новаторських технологіях. Багато з них розробили стратегії, засно-
вані урядом з метою розвитку і впровадження досягнень четвертої промислової 
революції 
Китай Із 2010 р. виробничий сектор Китаю є найбільшим у світі (після США), 

із загальною глобальною MVA майже 3 трильйони доларів США 
(2016 р.), що становить приблизно чверть глобальної доданої вартості 
виробництва. У масштабах своєї виробничої бази Китай все ще не може 
покращити складність економіки та є 26-ою найскладнішою еконо-
мікою в світі. Рівні модернізації виробничого сектору Китаю сильно 
відрізняються, причому вражаючі відмінності між більш складними та 
менш складними виробниками знижують середню готовність даної 
країни до переходу на Індустрію 4.0. Найбільш розвинені драйвери ви-
робництва Китаю такі: попит, глобальна торгівля та інвестиції. Китай 
займає перше місце серед технологій та інновацій, а також людського 
капіталу. 
Найбільшими викликами для Китаю є інституційні рамки та фактори 
сталого розвитку. Незважаючи на те, що Китай є найбільшим джерелом 
викидів вуглецю в світі, він заявив про зобов'язання стати більш енер-
гоефективним і сталим у майбутньому. Прийняття нових технологій 
може допомогти прискорити цю мету. У 2015 році уряд розпочав про-
граму «Зроблено в Китаї 2025» для модернізації виробничого сектору 
країни та фінансування виробничих інновацій 

Франція Французький виробничий сектор є 8-м за величиною у світі, із загаль-
ним обсягом доданої вартості у виробництві, що перевищує 280 млрд 
дол. США. Франція має хороші показники за всіма драйверами вироб-
ництва. Особливо добре розвинуті: глобальна торгівля та інвестиції, 
попит на довкілля та сталі ресурси. Головною проблемою для Франції 
є перетворення готовності та спроможності у посилену структуру ви-
робництва. Із запуском ініціативи «Нове обличчя промисловості» у 
2015 році Франція запустила нову стратегію для прискорення промис-
лового відродження. 

Німеч-
чина 

Німеччина має четвертий за величиною виробничий сектор у світі – з 
загальним обсягом MVA майже 775 млрд дол. США (2016 р.). Країна 
також має третю найскладнішу економіку в світі. Більше половини ви-
робленої Німеччиною продукції експортується. Німеччина входить у 
верхній квартиль у всіх драйверах виробництва і в першу десятку за 



 

380 

Країна Характеристика
технологіями, інноваціями, людським капіталом, глобальною торгів-
лею, інвестиціями та зовнішнім попитом. Німеччина характеризується 
сильною освітою, передовими технічними навчальними програмами, 
висококваліфікованою робочою силою та перевіреною здатністю до 
інновацій. Із запуском Industrie 4.0 у 2011 р. Німеччина стала однією з 
перших країн, що почала розвивати цифрову економіку та визнана 
піонером четвертої промислової революції, бере провідну роль у побу-
дові глобальних стандартів і норм 

Японія
 

Японський виробничий сектор в даний час є третьою за величиною у 
світі з загальним обсягом MVA понад 1 трлн дол. США у 2016 р., що 
становить майже 9% світової доданої вартості обробної промисловості. 
Об'єднані, Китай, США та Японія складають майже половину глобаль-
ної MVA. Починаючи з 1984 р., Японія була визнана найскладнішою в 
світі. Основним драйвером виробництва Японії є попит, особливо зов-
нішній, завдяки складній споживчій базі, надійній корпоративній дія-
льності та великому розміру ринку. Японія також посідає першу два-
дцятку за розвитком технологій, інновацій та інституціональних рамок. 
У 2016 р. уряд запустив Суспільство 5.0, як стратегію використання 
новітніх технологій не тільки для трансформації виробництва, а й для 
всього суспільства. Крім того, уряд додав Connected Industries в 2017 р.
для підтримки японської промисловості, включаючи виробництво та 
інші сектори, які створюють нову додану цінність за допомогою впро-
вадження технологій четвертої промислової революції. Японія стика-
ється з проблемами, пов'язаними з людським капіталом, зі старінням 
і скороченням населення, а також меншою міграцією 

Респуб-
ліка  
Корея 

 

Республіка Корея пережила значний економічний підйом за останні 
кілька десятиліть, просуваючись від бідного сільськогосподарського 
суспільства у 1960-х роках до однієї з провідних промислових країн. В 
даний час вона має 6-й найбільший виробничий сектор у світі – із зага-
льним обсягом MVA понад 380 млрд дол. США. Із 2016 р. Корея є 
четвертою найскладнішою економікою. Республіка Корея добре пра-
цює в усіх драйверах виробництва, за винятком стійких ресурсів. Кра-
їна особливо є сильною в галузі технологій і інновацій, входить до 
ТОП-5 за витратами на дослідження і розробки, патентні заявки 

Сінгапур 
 

Внесок промислового сектору Сінгапуру до його ВВП зріс із близько 
11% у 1960 р. до близько 28% у 2000 році, на сьогоднішній день він 
складає 20%. Країна добре працює в усіх драйверах виробництва, за 
винятком стійких ресурсів. Сінгапур є лідером у сфері глобальної тор-
гівлі та інвестицій, як одна з найбільш відкритих і дружніх до торгівлі 
країн у світі. Сильна інституційна база сприяє успіху Сінгапуру у бага-
тьох сферах, включаючи впровадження технологій четвертої промис-
лової революції. Уряд продовжує бути орієнтованим на майбутнє і не-
щодавно оголосив Індекс сингапурської інтелектуальної готовності 
промисловості, інструмент, який допомагає промисловим компаніям 
використати весь потенціал четвертої промислової революції. У рам-
ках драйвера сталого розвитку Сінгапур зменшує викиди, ніж інші про-
відні країни, але має проблеми, пов'язані з базовим рівнем води та аль-
тернативними джерелами енергії 
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Велико- 
британія 

Великобританія має довгу історію виробництва, починаючи з кінця 
18 століття і початку першої промислової революції. Проте, частка ви-
робництв у її економіці постійно скорочувалася протягом останніх де-
сятиліть: із більш ніж 25% у 1970-х роках до менш ніж 10% на сьогод-
нішній день. Ця тенденція супроводжувалася втратою виробничих по-
тужностей, можливостей, робочих місць, хоча у виробничому секторі 
Великобританії ще працює понад 2,7 млн осіб, він складає 45% сьо-
годнішнього експорту Великобританії у порівнянні з провідними краї-
нами. Сильна технологічна платформа та здатність до інновацій пози-
тивно позиціонує країну у високотехнологічних галузях, таких як 
аерокосмічна та фармацевтична промисловість. Вона має сильну інсти-
туційну структуру, але, історично, уряд практично не втручається в уп-
равління промисловим розвитком. Втім наприкінці 2017 р. уряд розпо-
чав нову промислову стратегію, розроблену за допомогою державно-
приватного співробітництва 

США Виробничий сектор Сполучених Штатів є другим за величиною у світі, 
з МVА майже 2 трлн дол. США (2016 р.), що становить близько 16% 
світової доданої вартості переробної промисловості та 12% ВВП США. 
Країна добре позиціонується та має найвищий бал за зваженими ком-
понентами «Драйвери виробництва». Сполучені Штати відомі в усьому 
світі своєю здатністю до інновацій та за розвитком у напрямі четвертої 
промислової революції. Крім того США характеризується за своєю 
здатністю розвиватися, залучати і зберігати розвинений людський ка-
пітал та має потужні вищі навчальні заклади. Зокрема, Сполучені 
Штати докладають зусилля для того, щоб пожвавити виробничий сек-
тор. Податкова реформа наприкінці 2017 р. знизила ставку корпорати-
вного податку з 35 до 21% 

Мають сильну успадковану виробничу базу (Legacy) Сильна успадкована по-
точна виробнича база. Однак не вистачає драйверів для стрибка та впровадження 
технологій Індустрії 4.0. у майбутньому, є ризики. 
Дана група складається з 10 країн з Європи, Євразії, Східної Азії та Тихого океану, 
Латинської Америки, Близького Сходу, Північної Африки та Південної Азії. Вони 
складають близько 10% глобальної МVА. Ці країни в даний час мають сильну 
структуру виробництва, але демонструють низький рівень готовності до впро-
вадження технологій четвертої промислової революції, що впливає на їх слабку 
продуктивність за всіма драйверами виробництва. Історично склалося так, що ба-
гато країн цієї групи виграли від глобалізації, оскільки більш розвинені країни пе-
редавали нижчі частини ланцюжка вартості країнам із більш дешевою робочою 
силою. Як наслідок, країни отримали прямі іноземні інвестиції, збільшили доступ 
на ринок і розвинули сильну структуру виробництва. Зі зростанням витрат на ви-
робництво, країни цієї групи ризикують втратити традиційну частку виробництва, 
оскільки країни, що розвиваються можуть запропонувати більш дешеву робочу 
силу. Країни цієї групи недостатньо інвестують у різні драйвери виробництва. Це 
є ризиком не бути готовими до впровадження технологій четвертої промислової 
революції. 
Найгостріші проблеми країн цієї групи: інституційні рамки, людський капітал, 
технології та інновації 
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Індія

 
Індія є однією з найбільш швидкозростаючих економік, попит на індій-
ську продукцію зростає. Загальний обсяг доданої вартості у виробниц-
тві понад 420 млрд дол. США на рік, в середньому, при цьому припадає 
від 16 до 20% ВВП Індії.  
Індія має можливості для поліпшення усіх драйверів виробництва, за 
винятком екологічного попиту, де вона входить у Топ 5. Двома основ-
ними викликами для Індії є людський капітал і стабільні ресурси. Крім 
того, Індія повинна продовжувати диверсифікувати свої джерела енер-
гії та скорочувати викиди, оскільки її промисловий сектор продовжує 
розширюватися. У 2014 р. уряд розпочав ініціативу «Зроблено в Індії», 
головна мета якої – зробити Індію глобальним промисловим центром. 
У 2017 р. уряд зробив значний поштовх для покращення ключових 
факторів та переходу до більш провідної економіки, нещодавно Інвес-
тиції в інфраструктуру склали 59 млрд дол. США 

Мексика 
 

Мексика займає 12 місце у світовому виробничому секторі і 24 місце 
за економічною складністю. Країні слід вдосконалювати такі драйвери
виробництва: технології та інновації, людський капітал та інституціо-
нальну структуру. Країні потрібна більш сильна технологічна плат-
форма, а збільшення промислової та науково-дослідної діяльності 
може сприяти інноваціям

Росій-
ська Фе-
дерація 

 

Виробничий сектор Російської Федерації є 13-м найбільшим у світі, але 
частка виробництва в національному ВВП скоротилася протягом 
останнього десятиліття. Це обмежує як масштаб, так і складність струк-
тури виробництва. Діяльність країни за всіма драйверами є неодно-
значною. Найбільш сильними є людський капітал та попит. Вона має 
високоосвічену робочу силу, а її системі освіти надано премію STEM 
(науці, техніці, техніці та математиці). Проте в робочій силі необхідно 
розвивати творчі навички. Перетворення цих сильних сторін на довго-
строкові вигоди потребуватиме стійких заходів таких, як поліпшення 
здатності країни до інновацій, посилення співпраці між урядом, про-
мисловим та освітнім сферами, розвиток регіональних центрів іннова-
цій та НДДКР 

Високий потенціал (High-Potential). Обмежена поточна виробнича база. Однак 
сильні драйвери виробництва. Позиціонується добре для впровадження техноло-
гій Індустрії 4.0. у майбутньому. 
До цієї групи входять сім країн та економік з Європи, Східної Азії та Тихого 
океану, а також Близького Сходу та Північної Африки. Ця група відповідає за 
менше ніж 2% глобальної доданої вартості переробної промисловості. 
Країни та економіки з високим потенціалом мають обмежену виробничу базу сьо-
годні, але мають добрий результат по всім драйверам виробництва, що свідчить 
про потенціал для майбутнього розвитку. Ця група містить економіки з високим 
рівнем доходу, які є менш диверсифікованими, ніж економіки інших архетипів. 
Деякі з них багаті на ресурси, тоді як інші в основному зосереджені на секторі 
послуг. Ключовою можливістю для країн з високим потенціалом є перетворення 
потужностей драйверів виробництва на передову виробничу базу. Завдання для 
цих країн і економік полягає в тому, щоб спочатку визначити орієнтири на націо-
нальному рівні для розвитку промисловості, а потім визначити правильний набір 
можливостей і створити ефективну стратегію розвитку. 
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Майбутнє виробництва дає можливість країнам з високим потенціалом пере-
стрибнути і розширити свої виробничі бази в більш короткі терміни, ніж це було 
історично можливо. Однією з потенційних переваг для країн з високим потенціа-
лом є те, що вони мають нижчий рівень капіталу, вкладений у застарілі системи 
виробництва. Це дає змогу обійти старі підходи і безпосередньо застосовувати 
нові технології 
Австра-
лія 

Австралія має значно слабшу структуру виробництва порівняно з біль-
шістю інших країн з високим рівнем доходів, оскільки її економіка зо-
середжується в основному на секторі послуг та видобутку. На сектор 
послуг припадає понад 70% ВВП Австралії, вона є також значним екс-
портером природних ресурсів, енергетики та продовольства. Австра-
лійський виробничий сектор вносить менше 7% у свій ВВП і близько 
0,8% до світової МVА. Австралія є 65-ою найскладнішою економікою 
в світі. Австралія добре характеризується за всіма 31 драйверами ви-
робництва. Вона входить до числа 15 найбільших економік за техноло-
гіями та інноваціями, людським капіталом, глобальною торгівлею та 
інвестиціями та інституційними рамками. Підтримка цифровізації є 
ключовою політичною програмою в Австралії. У 2017 р. прем'єр-
міністр Австралії підписав угоду про співпрацю із німецькою компа-
нією Plattform Industrie 4.0. Ґрунтуючись на рекомендаціях робочої 
групи, і урядова ініціатива Testlabs for Australia Initiative встановить 
п'ять нових тестових програм промисловості 4.0 у вибраних навчаль-
них закладах. У 2018 р. Австралія випустить свою Стратегію цифрової 
економіки, перспективний план для максимізації потенціалу цифрових 
технологій для підвищення продуктивності та конкурентоспромож-
ності 

Об'єд-
нані 

Арабські 
Емірати 

Об'єднані Арабські Емірати сьогодні мають обмежену структуру виро-
бництва, але країна продовжує диверсифікувати свою економіку за 
межі нафти і газу і прагне збільшити частку виробництва у ВВП до 25% 
до 2025 р. Країна повинна зосередитися на поліпшенні практики ста-
лого розвитку та продовжувати інвестувати в усі драйвери виробниц-
тва. Враховуючи те, що сьогодні в ОАЕ не багато тих працівників, що 
працюють у виробництві, особливо важливо розробити правильний на-
бір можливостей робочої сили, щоб скористатися трансформацією, що 
відбувається в межах виробництва 

Країни, що розвиваються (Nascent). Країни із обмеженою поточною виробни-
чою базою, а також відсутністю яскраво виражених драйверів для впровадження 
технологій Індустрії 4.0. у майбутньому, є ризики. 
Включають 58 країн з усіх регіонів, крім Північної Америки. Ця група відповідає 
за менше ніж 10% світової доданої вартості переробної промисловості. 
Всі країни цієї групи демонструють низький рівень готовності до впровадження 
технологій четвертої промислової революції, про що свідчать слабкі показники 
роботи драйверів виробництва, так і обмежена структура виробництва. Однією з 
ключових відмінностей, які можна зробити між країнами в цьому архетипі, є їхній 
поточний рівень промислового розвитку та амбіції, пов'язані із індустріалізацією. 
Країни, що розвиваються мають низьку виробничу базу. 
Багато індустріальних країн  цієї групи пристосовані до традиційного вироб-
ництва. Незалежно від стратегії кожної окремої країни цієї групи вони матимуть 
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вигоди від підвищення продуктивності всіх драйверів виробництва. Найбільш ак-
туальною проблемою для цих країн є їх інституціональна структура – основу для 
майбутнього економічного зростання, за якою йде людський капітал. Приваблива 
і кваліфікована робоча сила має вирішальне значення для прискорення зростання 
як у традиційному, так і в передовому виробництві. Крім того, зростання світової 
торгівлі та інвестицій і залучення багатонаціональних компаній можуть приско-
рити розвиток шляхом передачі знань, можливостей і технологій 
Індонезія 

 
Виробничий сектор Індонезії в даний час є 11-м за величиною у світі і 
складає більше 20% національного ВВП. Значна частка експорту Індо-
незії складає добувна та сільськогосподарська продукція. Структура 
виробництва країни є відносно низькою за складністю. Індонезія має 
можливості для поліпшення усіх драйверів виробництва, за винятком 
вимог навколишнього середовища, де вона входить в Топ 20. Людсь-
кий капітал є як силою, так і викликом для Індонезії. Для подальшого 
стимулювання впровадження нових технологій у свої виробничі сис-
теми, пріоритетним має бути цілеспрямовані заходи для покращення 
інноваційних можливостей Індонезії шляхом збільшення витрат на 
НДДКР, розширення доступу до Інтернету та посилення захисту кібе-
рбезпеки. Індонезія отримує вигоду від відносно високих рівнів прямих 
іноземних інвестицій, але прогалини в інфраструктурі та відсутність 
відкритості до торгівлі можуть знизити рівень її трансформації. Вирі-
шального значення потребує зміцнення інституційних рамок 

Бразилія 
 

Виробничий сектор Бразилії є 9-м за величиною у світі і на нього при-
падає приблизно 10% національного ВВП. Структура виробництва 
Бразилії є відносно низькою за складністю. Діяльність країни в різних 
драйверах виробництва є неоднозначною. Бразилія є привабливою для 
прямих іноземних інвестицій та нових інвестицій і має прагнути вико-
ристовувати глобальні зв'язки для сприяння передачі знань і техноло-
гій. Основними завданнями Бразилії є її інституціональна структура. 
Бразилія займає п'яте місце за кількістю населення у світі, але існують 
недоліки у цифрових навичках, техніці, критичному мисленні та інших 
ключових сферах, які є критичними для успіху у майбутньому 

Саудів-
ська 
Аравія 

 

За останні кілька десятиліть виробнича частка Саудівської Аравії у 
ВВП з 2016 р. зросла з менш ніж 5% до приблизно 12% ВВП. Для ус-
пішної диверсифікувати своєї економіки від нафтовидобутку важли-
вим є зростання виробничого та промислового секторів в межах своєї 
економіки. Країна має стратегічну можливість підвищити свою про-
дуктивність, щоб бути конкурентоспроможною в майбутньому вироб-
ництва. Кілька реформ, спрямованих на поліпшення ключових факто-
рів для економіки, в даний час ведуться в рамках Saudi Vision 2030 і 
Національної програми трансформації 

 
Складено за [122]. 
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Додаток В.6 
Готовність України до впровадження технологій  

четвертої промислової революції  
згідно оцінок Всесвітнього економічного форуму [122] 

Україна входить у групу країн, що розвиваються (Nascent). 
Країни, що входять в цю групу мають обмежену виробничу базу, а 
також не мають яскраво виражених драйверів для впровадження  
технологій Індустрії 4.0. 

Таблиця В.6.1 – Основні економічні показники України  
у 2018 р.  

Показник Од. виміру Значення 
показника 

Кількість населення млн 42,5
ВВП млн дол. США 93,3
ВВП на душу населення дол. США 2194,4
Рівень безробіття % 9,3

Основні показники виробництва
Виробнича додана вартість (2010) млн дол. США 15620,8
Виробнича додана вартість в економіці % 12,3
Зайнятість працездатного населення в промисло-
вості 

% 12,6

Зростання доданої вартості виробництва щорічно % 1,8
Середні високотехнологічні та високотехнологічні 
галузі у доданій вартості промисловості 

% 30,4

Викиди СО2 на одиницю доданої вартості кг/ дол. США 3,0

Таблиця В.6.2 – Розширена оцінка готовності України до 
впровадження технологій четвертої промис-
лової революції 

Одиниці виміру,  
діапазон оцінки 

Рейтинг із 
100 країн 

Оцінка 
(максимальна 

10) 
1 2 3 4

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА
Структура виробництва: 
складність  

0-10 (краще) 41 6,0

Економічна складність 2,5 10 (краще) 41 0,5
Структура виробництва: 
масштаб  

0-10 (краще) 57 3,9

Додана вартість  вироб-
ництва в економіці  

% до ВВП 51 12,3

Додана вартість  вироб-
ництва в економіці 

Дол. США 55 15620,8
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1 2 3 4
ДРАЙВЕРИ ВИРОБНИЦТВА
Технології та інновації 0-10 (краще) 74 3,5
1. Технологічна платформа 0-10 (краще) 75 5,0
− кількість пакетів мобіль-
ного зв’язку у населення 

На 100 осіб 32 132,6

− охоплення мобільною 
мережею населення 

% населення країни 98 1,4

− користувачів інтернету % населення країни 71 52,5
− прямі іноземні інвестиції 
(FDI) і трансфер технологій

1-7 (краще) 95 3,5

− поглинання технологій 
на рівні фірм 

1-7 (краще) 71 4,3

− вплив ІКТ на нові по-
слуги та товари 

1-7 (краще) 92 4,0

− кібербезпека та конфіде-
нційність 

1-7 (краще) 59 0,5

2. Здатність до інновацій 0-10 (краще) 68 2,0
− стан розвитку кластерів 1-7 (краще) 87 3,1
− інвестиції компаній у 
нові технології 

1-7 (краще) 60 3,5

− державні закупки това-
рів передових технологій 

1-7 (краще) 72 3,0

− компанії, які використо-
вують проривні технології 

1-7 (краще) 72 3,2

− співробітництво із 
стейкхолдерами 

1-7 (краще) 47 3,7

− витрати на НДДКР 
(R&D) 

% у ВВП 50 0,7

− науково-технічні публі-
кації 

кількість на млрд дол 
США по ВВП по ППС 

51 12,2

− заявки на патенти млн населення 58 1,08
− операції із венчурним 
капіталом 

млн дол. США 56 1643,5

− угоди із венчурним капі-
талом 

дол. США/ВВП 53 15,5

Людський капітал 0-10 34 5,8
1. Наявна робоча сила 0-10 20 7,8
− зайнятість у виробництві % працездатного насел. 41 12,6
− зайнятість у науково-
містких галузях 

% працездатного насел. 26 37,6

− частка жінок у робочій 
силі 

співвідношення 6 1,00

− середня кількість років 
навчання у середній школі 

років 34 11,3

− наявність науковців і ін-
женерів

1-7 (краще) 24 4,7
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− цифрові навички серед 
населення 

1-7 (краще) 32 4,7

2. Майбутня робоча сила 0-10 (краще) 52 3,8
− міграція мігрантів/100,000 праце-

здатного населення 
51 -0,9

− потенціал країни для за-
лучення та збереження та-
лантів 

1-7 (краще) 90 2,4

− якість університетів кількість 38 6,0
− якість математики і при-
родничих наук 

1-7 (краще) 24 4,8

− якість професійної під-
готовки 

1-7 (краще) 43 4,3

− очікувана тривалість 
шкільної освіти (початкова і 
вища школа) 

років 41 15,3

− співвідношення учнів до 
вчителів у початковій школі

співвідношення 46 16,9

− критичне мислення у на-
вчанні 

1-7 (краще) 32 3,8

− активна трудова полі-
тика 

1-7 (краще) 45 3,7

− навчання на робочому 
місці 

1-7 (краще) 65 4,0

− практика найму і звіль-
нення 

1-7 (краще) 42 4,0

Глобальна торгівля й ін-
вестиції 

0-10 59 5,1

1. Торгівля 0-10 30 7,8
− торгівля у% до ВВП % до ВВП 29 104,8
− торгівельні тарифи у%
до мита 

% до мита 39 0,03

− поширеність нетариф-
них бар’єрів 

1-7 (краще) 97 3,8

− продуктивність сектору 
логістики 

1-5 (краще) 71 2,8

2. Інвестиції 0-10 (краще) 70 1,5
− інвестиції з нуля 
(greenfield investment)

млн дол. США 53 2212,6

− приток ПІІ млн дол. США 46 3921,4
− внутрішні кредити при-
ватного сектору 

% ВВ 64 47,3

3. Інфраструктура 0-10 (краще) 66 6,0
− транспортна інфра- 
структура 

0-100 (краще) 74 38,2
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− електрична інфраструк-
тура 

0-100 (краще) 51 82,3

Інституціональні рамки 0-10 (краще) 94 3,4
1. Уряд 0-10 (краще) 94 3,4
− ефективність управління 0-100 (краще) 99 52,8
− корупція 0-100 (краще) 89 29,0
− майбутня орієнтація 
уряду 

1-7 (краще) 91 2,7

− верховенство права (2,5)-2,0 90 -0,8
Сталі (стійкі) ресурси 0-10 (краще) 88 4,6
1. Стійкість 0-10 (краще) 88 4,6
− використання альтерна-
тивної та ядерної енергії 

% до загального спожи-
вання енергії 

50 0,2

− рівень СО2 викидів СО2 в мегатоннах / ВВП 
(дол. США) 

99 1,8

− рівень СН4 викидів  СН4 в мегатоннах / ВВП 
(дол. США) 

93 0,6

− рівень N2О викидів N2О в мегатоннах / ВВП 
(дол. США) 

87 0,2

− базовий дефіцит води 
(водний стрес) 

щорічні відрахування,%
від річного обсягу чистої 

води 

54 2,1

− очищення стічних вод 0-5 (найгірше) 58 73,3
Зовнішній попит  0-10 (краще) 58 4,6
1. Зовнішній і внутрішній 
попит 

0-10 (краще) 45 5,4

− розмір ринку 0-100 (краще) 45 54,5
2. Споживча база 0-10 (краще) 85 3,4
− вишуканість споживача 1-7 (краще) 78 3,1
− ступінь домінування на 
ринку 

1-7 (краще) 83 3,2
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Додаток В.7 
Характеристика окремих країн за складністю економіки,  

добробутом (дані 2017 р.) і перспективами  
економічного росту до 2027 р. 

Країна 

Рейтинг за рівнем 
доходів на душу 

населення  
(із 133 країн) 

ВВП на 
душу насе-
лення у се-
редньому 
за останні 
5 років, % 

ВВП на 
душу насе-
лення по 
ПКС, дол. 
США 

Рейтинг країн за 
індексом еконо-
мічної складно-

сті  
(Economic 
Complexity 
Index, ECI) 

Прогноз росту 
економіки до 

2027 р. щороку

Рівень 
доходу 

Місце у 
рейтингу 
самих ба-
гатих еко-
номік 

темп 
росту % 

Японія висо-
кий 21 1,4 38331 1 повільно 2,03

Швейца-
рія 

висо-
кий 1 0,7 66299 2 повільно 2,4 

Німеч-
чина 

висо-
кий 14 1,2 52574 4 повільно 2,0 

Чехія висо-
кий 31 2,7 38019 6 повільно 2,3 

США висо-
кий 6 1,5 59927 12 повільно 2,6 

Італія висо-
кий 22 0,1 40981 13 повільно 1,9 

Велико-
британія

висо-
кий 19 1,5 44896 14 помірно 3,0 

Польща висо-
кий 44 3,3 29930 21 помірно 3,1 

Канада висо-
кий 13 0,9 46723 35 помірно 3,1 

Норвегія висо-
кий 2 0,6 62182 41 повільно 2,5 

Китай 
вище 
серед-
нього 

55 6,5 16782 19 швидко 6,1 

Білорусь
вище 
серед-
нього 

70 -0,3 18915 29 помірно 4,5 

Туреч-
чина 

вище 
серед-
нього 

49 4,3 27878 38 помірно 4,64

Російська 
Федера-
ція 

вище 
серед-
нього 

48 -0,1 25766 49 повільно 2,5 

Україна
нижче 
серед-
нього 

96 -1,0 8693 42 пові-
льно 2,4 

Індія 
нижче 
серед-
нього 

104 6,2 7168 45 швидко 5,5 

Складено на основі даних Гарвардської лабораторії росту [152]. 
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Додаток В.8 
Товарні групи, що займають найбільшу питому вагу  

в експорті України у 2017 р. 
Товарна група Вало-

вий екс-
порт, 
млрд 
дол. 
США 

Пи-
тома 
вага, 

% 

Порівняльна пе-
ревага (Revealed 

Comparative 
Advantage / 

RCA)* 

Індекс складно-
сті продукту 

(Product 
Complexity 

Index / PCI)** 

ІКТ 6,9 11,26 - 0,308
Транспортні по- 
слуги 5,92 9,66 - -0,547 

Соняшникова, саф-
лорова або бавов-
няна олія та їх  
фракції, нерафіно-
вана 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 нелігова-
ної сталі 

2,92 4,76 40,4 -0, 637 

Феросплави 1,20 1,95 14,9 -0,847
Залізні руди і кон-
центрати 2,70 4,41 9,92 -1,83 

Прокат плоский із 
заліза і нелігованої 
сталі 60 мм  
чи більше 

1,80 2,95 13,9 0,63 

Ізольовані дроти, 
кабелі  та інші  
електричні провід-
ники 

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

 
* RCA – показує, наскільки країна є ефективним експортером (імпорте-

ром). Країна є ефективним експортером, якщо вона експортує більше, ніж її 
«справедлива питома вага» або частка, яка принаймні дорівнює частці загаль-
ної світової торгівлі, яку представляє продукт (RCA> 1). 

** PCI – свідчить про кількість і складність ноу-хау, необхідних для 
виробництва товару. До найбільш складних товарів відносять: складні ма-
шини, електроніка, хімічні продукти, які можуть виробляти лише окремі кра-
їни та які потребують ряду ноу-хау у виробництві. 

 
Складено на основі даних Гарвардської лабораторії росту [152]. 
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Додаток В.9 
Товарні групи, що займають найбільшу питому вагу  
в імпорті і експорті окремих країн світу 2017 р. 

США 
Таблиця В.9.1 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 

експортували США у 2017 р.  
Товар на група Валовий екс-

порт, млрд дол. 
США

Питома 
вага, % 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності продукту 

(PCI)
ІКТ 371,0 15,79 - 0,308
Подорожі і туризм 211,0 8,98 - -0,701
Страхові і фінансові послуги 128,0 5,45 - 0,528
Транспортні послуги 88,6 3,77 - -0,547
Автомобілі 51,1 2,18 0,808 0,878
Комплектуючі для автомобілів 43,4 1,85 1,35 1,07
Літаки і космічні апарати 49,9 2,13 3,37 0,371
Турбореактивні двигуни, турбогвин-
тові та інші газові турбіни та їх час-
тини 

28,5 1,21 2,65 0,564

Інструменти, що використовуються 
у медицині, хірургії, стоматології, 
ветеринарії 

25,5 1,09 2,59 0,728

Запчастини і аксесуари для офісної
техніки 24,5 1,04 1,2 0,961

Електронні та інтегральні схеми та 
їх частини  41,8 1,78 0,91 1,09

Пристрої для радіомовлення і теле-
бачення, телевізійні, цифрові і відео-
камери

28,6 1,22 0,775 0,626

Нафтові олії неочищені 75,8 3,23 1,4 -0,759

Таблиця В.9.2 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що ім-
портували США у 2017 р. 

Товар на група Валовий ім-
порт, млрд дол. 

США 

Питома 
вага, % 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад_
ності продукту 

(PCI)
ІКТ 226,0 7,96 - 0,308
Подорожі і туризм 135,0 4,76 - -0,701
Транспортні послуги 102,0 3,59 - -0,547
Страхові і фінансові послуги 79,6 2,8 - 0,528
Автомобілі 173,0 6,11 - 0,878
Комплектуючі до автомобілів 64,4 2,27 0,546 1,07
Комп’ютери 68,4 2,41 0,739 0,779
Запчастини і аксесуари для офісної 
техніки 44,3 1,56 1,2 0,961

Медикаменти в упаковці  64,8 2,28 0,786 0,687
Сироватки і вакцини 27,8 0,98 1,65 1,28
Пристрої для радіомовлення і телеба-
чення, телевізійні, цифрові і відеока-
мери 

96,3 3,39 0,775 0,626

Електроні інтегральні схеми 36,2 1,27 0,91 1,09
Нафтові олії неочищені 131,0 4,63 0,288 -3,02
Нафтові олії очищені 45,3 1,60 1,4 -0,759
Діаманти оброблені і необроблені 19,3 0,68 1,53 -1,29
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Німеччина 
Таблиця В.9.3 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 

експортувала Німеччина у 2017 р.  
Товар на група Валовий екс-

порт, млрд 
дол. США

Питома 
вага,% 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності проду-
кту (PCI) 

ІКТ 172,0 9,81 - 0,308
Транспортні послуги 61,9 3,53 - -0,547
Подорожі і туризм 40,0 2,28 - -0,701
Страхові і фінансові 
послуги 35,2 2,01 - 0,528 

Комп’ютери 11,4 0,65 0,514 0,779
Автомобілі 155.0 8,82 2,49 0,878
Комплектуючі для ав-
томобілів 61,4 3,50 1,95 1,07 

Літаки і космічні апа-
рати 30,4 1,73 2,09 0,371 

Трактори 8,70 0,50 2,15 1,04
Медикаменти в упако-
вці 51,8 2,95 1,82 0,687 

Сироватки і вакцини 24,8 1,42 1,85 1,28
Електронні та інтегра-
льні схеми та їх час-
тини 

15,9 0,91 0,354 1,09 

Гайки, болти та ін. ви-
роби із заліза і сталі 6,07 0,35 2,18 1,34 

 
Таблиця В.9.4 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що ім-

портувала Німеччина у 2017 р.  
Товар на група Валовий ім-

порт, млрд 
дол. США

Питома 
вага, % 

Порівня-
льна пере-
вага (RCA) 

Індекс склад-
ності про- 
дукту (PCI) 

ІКТ 158,0 10,41 - 0,308
Подорожі і туризм 89,7 5,91 - -0,701
Транспортні послуги 66,5 4, 38 - -0,547
Страхові і фінансові послуги 18,2 1,2 - 0,528
Комп’ютери 18,9 1,25 0,514 0,779
Комплектуючі і запчастини 
для офісної техніки 17,4 1,14 0,515 0,961 

Пристрої для радіомовлення 
і телебачення, телевізійні,  
цифрові і відеокамери 

22,9 1,51 0,295 0,626 

Електроні інтегральні схеми 
та їх частини 19,4 1,28 0,354 1,09 

Автомобілі 60,6 3,99 2,49 0,871
Комплектуючі для автомобі-
лів 41,8 2,76 1,95 1,07 

Нафтові гази та інші газо-
подібні вуглеводні 32,3 2,13 0,473 -2,06 

Нафтові олії неочищені 30,9 2,04 0,0018 -3,02
Нафтові олії очищені 19,5 1,28 0,228 -0,759
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Великобританія 
Таблиця В.9.5 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 

експортувала Великобританія у 2017 р.  
Товар на група Валовий екс-

порт, млрд 
дол. США

Питома 
вага,% 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності про- 
дукту (PCI)

ІКТ 169,0 21,29 - 0,308
Страхові і фінансові по-
слуги 101,0 12,72 - 0,528

Подорожі і туризм 51,5 6,49 - -0,701
Транспортні послуги 38,8 4,89 - -0,547
Автомобілі 40,8 5,14 2,19 0,878
Комплектуючі і частини 
для літаків 15,8 1,99 7,13 0,231

Турбореактивні двигуни, 
турбогвинтові та інші га-
зові турбіни і їх частини 

22,0 2,77 6,95 0,564

Медикаменти в упаковці 19,7 2,48 2,31 0,687
Сироватки і вакцини 8,84 1,11 2,19 1,28
Нафтові олії неочищені 20,3 2,56 0,956 -3,02
Нафтові олії очищені 11,7 1,48 0,736 -0,759
Золото 12,9 1,62 2,07 -2,45
Спирт, алкоголь 7,07 0,89 9,61 -0,463

Таблиця В.9.6 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що ім-
портувала Великобританія у 2017 р.  

Товар на група Валовий ім-
порт, млрд 
дол. США 

Питома 
вага,% 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності про- 
дукту (PCI)

ІКТ 89,9 10,69 - 0,308
Подорожі і туризм 71,8 8,54 - -0,701
Транспортні послуги 28,6 3,40 - -0,547
Страхові і фінансові по-
слуги 22,1 2,63 - 0,528

Автомобілі 46,4 5,52 2,19 0,878
Комплектуючі для автомо-
білів 14,5 1,73 0,664 1,07

Літаки, космічні апарати 8,69 1,03 0,973 0,371
Медикаменти в упаковці 17,5 2,08 2,31 0,687
Сироватки і вакцини 10,1 1,20 2,19 1,28
Пристрої для радіомов-
лення і телебачення, теле-
візійні, цифрові і відеока-
мери 

15,7 1,87 0,408 0,628

Нафтові олії неочищені 19,3 2,3 0,956 -3,02
Нафтові олії очищені 16,6 1,97 0,736 -0,759
Нафтові гази та інші газо-
подібні вуглеводні 12,0 1,43 0,597 -2,06

Золото 29,4 3,5 2,07 -2,45



 

394 

Польща 
Таблиця В.9.7 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 

експортувала Польща у 2017 р.  
Товар на група Валовий екс-

порт, млрд дол. 
США

Питома 
вага, % 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності продукту 

(PCI) 

ІКТ 28,7 10,24 - 0,308
Транспортні по- 
слуги 15,8 5,64 - -0,547 

Подорожі і туризм 12,8 4,57 - -0,701
Комплектуючі для 
автомобілів 12,8 4,57 2,56 1,07 

Автомобілі та інші 
моторні транспортні 
засоби 

7,33 2,61 0,746 0,878 

Автомобілі для пе-
ревезення вантажів 2,57 0,92 1,48 0,438 

Медикаменти в упа-
ковці 3,22 1,15 0,718 0,687 

Напівпневматичні 
шини із гуми 2,10 0,75 2,15 0,287 

Мотори і проєктори  4,23 1,51 3,86 0,0476
Ізольовані дроти та 
інші електропровід-
ники 

2,75 0,98 1,75 -0,239 

Меблі (дивани, кріс-
ла та їх частини) 5,84 2,08 5,7 0,163 

Інші меблі та їх час-
тини 4,34 1,55 3,97 0,281 

 
Таблиця В.9.8 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що ім-

портувала Польща у 2017 р.  
Товар на група Валовий ім-

порт, млрд 
дол. США 

Питома 
вага, % 

Порівня-
льна пере-
вага (RCA) 

Індекс склад-
ності про- 
дукту (PCI) 

ІКТ 19,2 6,44 - 0,308
Подорожі і туризм 8,8 2,92 - -0,701
Транспортні послуги 8,78 2,95 - -0,547
Страхові і фінансові послуги 1,63 0,55 - 0,528
Комп’ютери  3,02 1,01 0,997 0,779
Комплектуючі та аксесуари 
для офісної техніки 5,46 1,83 0,409 0,961 

Автомобілі 9,42 3,16 0,746 0,878
Трактори 1,90 0,64 1,29 1,04
Комплектуючі для автомобі-
лів  8,39 2,82 2,56 1,07 

Пристрої для радіомовлення 
і телебачення, телевізійні, 
цифрові і відеокамери 

5,81 1,95 0,319 0,626 

Нафтові олії неочищені 8,81 2,96 0,010 -3,02
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Російська Федерація (РФ) 
Таблиця В.9.9 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 

експортувала РФ у 2017 р.  
Товар на група Валовий ек-

спорт, млрд 
дол. США

Питома 
вага, % 

Порівняльна 
перевага 
(RCA) 

Індекс склад-
ності продукту 

(PCI)
ІКТ 27,5 6,49 - 0,308
Транспортні послуги 19,8 4,67 - -0,542
Подорожі і туризм 8,94 2,11 - -0,701
Нафтові олії неочищені 104,0 24,43 5,72 -3,02
Нафтові олії очищені 64,8 15,28 4,77 -0,759
Нафта і гази та інші  
газоподібні вуглеводи 20,2 4,77 3,32 -2,06

Вугілля 17,4 4,10 6,66 -1,33
Необроблений алюмі-
ній 7,31 1,72 6,61 -1,13

Напівфабрикати із за-
ліза і нелегованої сталі 6,80 1,61 12,4 -0,637

Очищена мідь і мідні 
сплави 4,66 1,10 3,69 -1,28

Пшениця 6,17 1,45 7,17 0,046
Діаманти оброблені  
і необроблені 7,07 1,67 2,76 -1,29

Таблиця В.9.10 – Основні (найкрупніші) товарні групи, що 
імпортувала РФ у 2017 р.  

Товар на група Валовий ім-
порт, млрд 
дол. США 

Питома 
вага, % 

Порівняль-
на пере-

вага (RCA) 

Індекс склад-
ності проду-
кту (PCI)

ІКТ 39,9 12,15 - 0,308
Подорожі і туризм 31,1 9,47 - -0,701
Транспортні послуги 14,5 4,42 - -0,547
Автомобілі 8,52 2,60 0,0779 0,878
Комплектуючі для автомобі-
лів 8,07 2,46 0,06 1,07

Літаки та космічні апарати 6,47 1,97 0,464 0,371
Автомобілі для перевезення 
вантажів 1,98 0,60 0,111 0,438

Обладнання для зміни темпе-
ратури матеріалів 4,87 1,48 0,259 1,24

Комп’ютери 3,47 1,06 0,0271 0,779
Медикаменти в упаковці 8.78 2,67 0,0546 0,687
Пристрої для радіомовлення 
і телебачення, телевізійні,  
цифрові і відеокамери 

6,81 2,08 0,029 0,626

Складено на основі даних Гарвардської лабораторії росту [152]. 
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Додаток В.10 
Глобальний індекс інновацій (The Global Innovation Index) 

 
Індекс розраховується як зважена сума оцінок двох груп по-

казників (рис. В.10.1) [6]: 
 наявні ресурси і умови для проведення інновацій (Innovation 

Input): інститути; людський капітал та дослідження; інфраструк-
тура; розвиток внутрішнього ринку;   розвиток бізнесу; 

 досягнуті практичні результати здійснення інновацій 
(Innovation Output): розвиток технологій і економіки знань; резуль-
тати творчої діяльності. 

 
Рисунок В.10.1 – Склад глобального індексу інновацій  
 
Таким чином, підсумковий Індекс являє собою співвідно-

шення витрат і ефекту, що дозволяє об'єктивно оцінити ефектив-
ність зусиль з розвитку інновацій в тій чи іншій країні. 

У цьому рейтингу Україна достатньо стабільно посідає 47 міс-
це серед 129 країн. 
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Таблиця В.10.1 – Рейтинг України за глобальний індексом 
інновацій серед 129 країн у 2019 р.  

Показники Рей-
тинг 

1 2
ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ (THE GLOBAL 
INNOVATION INDEX) в цілому 

47

Субіндекс інновацій 82
Субіндекс виробництва інновацій 36

Інститути в цілому 96
1. Політична середа в цілому 110
2. Нормативно-правова база в цілому 78
3. Бізнес середа в цілому 99
Людський капітал і дослідження в цілому 51
1. Освіта в цілому 43
2. Вища освіта в цілому 37
3. Дослідження і розробки (НДДКР/ R&D) в цілому 54
− дослідники 50
− валові витрати на дослідження і розробки 67
− глобальні R&D провідних компаній (середні витрати топ-3) 43
− рейтинг університетів QS серед топ-3 46
Інфраструктура в цілому 97
1. ІКТ в цілому 81
2. Загальна інфраструктура в цілому 95
3. Екологічна стійкість в цілому 120
Розвиток ринку в цілому 90
1. Кредити в цілому 91
2. Інвестиції в цілому 115
3. Торгівля, конкуренція і масштаб ринку в цілому 42
Розвиток бізнесу в цілому 47
1. Робітники розумової праці в цілому 45
зайнятість у наукоємних службах 33
− фірми, що надають формальне навчання 69
− валові витрати на R&D комерційними підприємствами до ВВП 50
− витрати на R&D комерційними підприємствами від загальних 
витрат на R&D 

59

− жінки, що пацають із науковими ступенями 2
2. Інноваційні зв’язки в цілому 55
− університетське / галузеве співробітництво 64
− розвиток галузевих кластерів 98
− іноземне фінансування R&D 15
− спільні підприємства / стратегічні альянси 88
− патенти, подані резидентами як мінімум в двох відомствах 41
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3. Поглинання знань 73
− платежі по інтелектуальній власності 52
− високотехнологічний імпорт 46
− імпорт послуг ІКТ 79
− прямі іноземні інвестиції (ПІІ), чистий приток 52
− дослідження в бізнесі (створення нових знань, продуктів, проце-
сів, методів тощо) 

49

Знання і технології, результат в цілому 28
1. Створення знань 17
− патентні заявки резидентів 17
− міжнародні патентні заявки резидентами в рамках Договору про 
патентну кооперацію 

38

− кількість заявок на корисні моделі, подані резидентами у націо-
нальні патентні відомства

1

− науково-технічні публікації 54
− кількість опублікованих статей з економіки за h-індексом 49
2. Вплив знань в цілому 47
− темпи росту ВВП на одного зайнятого 22
− нова щільність бізнесу (нові фірми) 60
− витрати на програмне забезпечення 19
− сертифікати якості ISO 9001 70
− хай-тек і хай-тек виробництва 56
3. Розповсюдження знань всього 47
− збори за використання інтелектуальної власності 43
− високотехнологічний експорт 53
− експорт послуг ІКТ 11
− ПІІ, чистий відтік 96
Творчі результати в цілому 42
1. Нематеріальні активи в цілому 17
2. Креативні товари і послуги 91
3. Інтернет творчість 43

Складено за джерелом [48]. 

 

  



399

Д
од
ат
ок

 В
.1

1 
Р
ів
н
і, 
сф
ер
и

 д
ос
л
ід
ж
ен
н
я 
ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ії,

 ф
ін
ан
су
ва
н
н
я 
ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ії

 н
а 
рі
вн
і п
ід
п
р
и
єм
ст
в 

Р
ІВ
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

 І
Н
Т
Е
Л
Е
К
Т
У
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЇ

 

ІН
Д
И
В
ІД
У
А
Л
Ь
Н
И
Й

 
М
ІК
Р
О
Р
ІВ
Е
Н
Ь

 
М
Е
ЗО

Р
ІВ
Е
Н
Ь

 
М
А
К
Р
О
Р
ІВ
Е
Н
Ь

 
М
Е
Г
А
Р
ІВ
Е
Н
Ь

 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 о
со

-
би
ст
ос
ті

: 
•
вр
од
ж
ен
і г
ен
ет
ич
ні

 
зд
іб
но
ст
і;

 
•
м
ож

ли
ві
ст
ь 
пр
оф

е-
сі
йн
ог
о 
ін
те
ле
кт
уа
ль
но
го

 
зр
ос
та
нн
я;

 
•
пі
дв
ищ

ен
ня

 о
со
би
с-

то
го

 е
м
оц
ій
но
го

 ін
те

-
ле
кт
у 

(р
ів
ен
ь 

E
Q

),
 

ха
ра
сс
м
ен
ти
чн
а 
ст
ій
кі
ст
ь 

С
Ф
Е
Р
И

 Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

 І
Н
Т
Е
Л
Е
К
Т
У
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЇ

 З
А

 Р
ІВ
Н
Я
М
И

 Ф
У
Н
К
Ц
ІО

Н
У
В
А
Н
Н
Я

 Е
К
О
Н
О
М
ІК
И

 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 с
и

-
ст
ем

 м
ен
ед
ж
м
ен
ту

. 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 
тр
уд
ов
ог
о 
п
р
оц
ес
у.

 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 
п
ід
п
ри
єм
ст
ва

. 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 е
к
он
о-

м
ік
и

. 
П
ід
ви
щ
ен
ня

 р
ол
і з
на
нь

, 
го
ло
вн
і к
ат
ег
ор
ії

: і
нн
ов
а-

ці
йн
ий

, л
ю
дс
ьк
ий

, і
нт
ел
е-

кт
уа
ль
ни
й 
по
те
нц
іа
л 
лю

-
ди
ни

, І
К

 т
а 
ін
но
ва
ці
йн
е 

ви
ро
бн
иц
тв
о.

 
Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 
п
ід
п

-
ри
єм
н
и
ц
тв
а.

 
Н
ов
і в
ид
и 
ді
ял
ьн
ос
ті

 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 я
к

 
ф
ак
то
р 

де
рж

ав
н
ог
о 

р
оз
ви
тк
у.

 
Ф
ор
м
ув
ан
ня

 м
ех
ан
із

-
м
ів

 с
оц
іо
ку
ль
ту
рн
ог
о 

ін
те
ле
кт
уа
ль
но
го

 р
оз

-
ви
тк
у 
де
рж

ав
но
го

  
су
сп
іл
ьс
тв
а,

 ін
те
ле
к-

ту
ал
із
ац
ія

 н
ар
од
у,

  
тв
ор
чі
ст
ь 

Ін
те
л
ек
ту
ал
із
ац
ія

 с
ус

-
п
іл
ьс
тв
а.

 
П
ро
це
с 
на
йл
іп
ш
ог
о 
ви

-
ко
ри
ст
ан
ня

 ін
те
ле
кт
у 

ко
ж
но
ї о
со
би
ст
ос
ті

 і 
ко
ле
кт
ив
но
го

 ін
те

- 
ле
кт
у 
ст
во
ре
нн
я 
та

 н
а-

ко
пи
че
нн
я 
в 
су
сп
іл
ь-

 
ст
ві

 з
на
нь

, і
 в
м
ін
ь 
їх

 
за
ст
ос
ов
ув
ат
и 

Ф
ІН

А
Н
С
У
В
А
Н
Н
Я

 П
Р
О
Ц
Е
С
ІВ

 І
Н
Т
Е
Л
Е
К
Т
У
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЇ

 В
 З
А
Л
Е
Ж
Н
О
С
Т
І 
В
ІД

 В
И
Д
ІВ

 Д
ІЯ
Л
Ь
Н
О
С
Т
І 
П
ІД
П
Р
И
Є
М
С
Т
В
А

 

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
ін
те
ле
кт
уа
лі
за
ці
ї 
ві
д 
оп
ер
ац
ій

-
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
т
і 

 п
ід
пр
иє
м
ст
ва

, 
щ
о 
пр
ин
ос
ит
ь 

до
хі
д 
і 
да
є 
м
ож

ли
ві
ст
ь 
йо
го

 п
ос
ті
йн
ог
о 
ро
з-

 
ви
тк
у 

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
за

 р
ах
ун
ок

 в
ла
сн
ог
о 
ст
ат
ут

-
но
го

 ч
и 
по
зи
ко
во
го

 к
ап
іт
ал
у 

(а
кц
ії

, 
кр
ед
и
ти

, 
по
зи
ки

, л
із
ин
г 
та

 ін
ш
е)

 

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
за

 р
ах
ун
ок

 п
ро
ве
де
нн
я 
ін
ве
с-

т
иц
ій
но
ї д
ія
ль
но
ст
і п
о 
ук
ла
де
ни
х 
до
го
во
ра
х 

ку
пі
вл
і-
пр
од
аж

у 



400 

Додаток В.12 
Приклади поглиблення інтелектуалізації підприємств  

машинобудування, що впроваджували рішення  
інтелектуальних підприємств компанією IT-Enterprise  
Підприємство Впроваджені інструменти управління сучасним 

виробництвом  
1 2

Комплекс досліджень і 
розробок газових турбін 
«Зоря-Машпроект» –
український розробник 
і виробник суднових і 
промислових газотур-
бінних установок. До 
складу підприємства 
входять НДЦ «Машпро-
ект» і Серійно-вироб-
ниче управління 
«Зоря». 

Цифрова трансформація проєктно-технологічної служби 
«Зоря» – «Машпроект» охопила всі ключові бізнес-про-
цеси. Підприємство повністю перейшло на електронну 
документацію, від проєктування продукту до виготов-
лення і доставки замовнику, що дозволило управляти 
підприємством практично в режимі реального часу. Для 
перекладу розробки технічної документації в електрон-
ний вигляд на підприємстві створено електронний архів. 
Він став основою системи інженерного електронного до-
кументообігу (EEDW).  
Після пілотного використання ряду спеціалізованих рі-
шень, компанія впровадила автоматизацію проектування 
електронних пристроїв EDA (Electronic Design 
Automation) в ERP-систему і закрила деякі завдання ав-
томатизації. На підприємстві випущено стандарт, в 
якому встановлений статус електронного оригіналу, по-
рядок його видачі, порядок узгодження, зберігання і 
зміни. Проєктування виробів прискорилось на 30-40% 

Львівський локомоти-
воремонтний завод 

Для оцінки планової вартості ремонту компанія впрова-
дила рішення оперативного управлінського контролю 
і обліку витрат на базі ERP-системи IT-Enterprise, які 
охоплюють завдання інженерного проєктування, вироб-
ничого контролю, управління логістикою, бухгалтер-
ського обліку, управління персоналом і розрахунком за-
робітної плати та електронного документообігу. Завдяки 
чому на 15-20% скорочені критичні цикли обслугову-
вання. 
Для точного визначення вартості компонентів замов-
лення впроваджено систему IT-Enterprise, що дозволило 
побачити поточний стан кожного об'єкту ремонту, оці-
нити фактичні витрати, рівень незавершених робіт, про-
гнозувати загальні витрати на матеріали і трудові ре-
сурси, визначати поточний обсяг незавершених робіт, їх 
фактичну собівартість і місцезнаходження ресурсу. 
Важливим пунктом програми модернізації заводу стало 
впровадження ERP-системи IT-Enterprise. Результати: на 
15-20% скорочені критичні цикли ремонту. Серед пози-
тивних змін впровадженням ERP також стали: 
- перехід в ремонтно-монтажному виробництві від руч-
ного режиму управління до повністю формалізованої си-
стеми планування; 
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- перехід виробничої закупівлі з роботи на дефіцитних 
позиціях (режим пожежогасіння) до планування на ос-
нові статистичної взаємозамінності агрегатів на об'єктах 
ремонту; 
- формування детальних звітів про фактичні матеріальні 
і трудові витрати на кожен об'єкт ремонту (електровоз, 
лінійні вироби) з використанням методики обліку витрат 
у виробництві;  
- зміна договірної діяльності із закупок і реалізації мате-
ріалів і комплектуючих для виробництва 

Кременчуцький коліс-
ний завод 

Перед впровадженням IT-Enterprise ІТ-відділ зробив де-
кілька невдалих спроб впровадження різних систем авто-
матизації. Відділом систем контролю були впроваджені 
системи локальної автоматизації різних виробників – уп-
равління логістикою, бухгалтерія, управління персона-
лом і розрахунок заробітної плати. 
Занадто трудомістким стало підтримання власних ін-
формаційних рішень. Оскільки окремі модулі розробля-
лися в різний час і на основі різних технологій, було 
складно інтегрувати інформаційні потоки. Тому було ви-
рішено впровадити комплексну ERP-систему: 
- виробниче проєктування, генеральне планування і об-
лік виробництва (дозволили в сотні разів збільшити но-
менклатуру продукції і зменшити обсяг замовлення з 
50 тис. до 500, оптимізувати витрати); 
- оперативне планування і виробничий облік (дозволив 
оперативно реагувати на потреби ринку, на виробництві 
реалізований електронний документообіг для повної від-
мови від паперових документів); 
- управління життєвим циклом (час виведення нового 
продукту на ринок зменшено з 9 місяців до 4-5 місяців, 
реалізований наскрізний контроль виробництва і техно-
логічне проєктування). 
Невід'ємною частиною переходу на електронний техно-
логічний документообіг є ведення архіву технічної доку-
ментації, що стало кроком до впровадження безпаперо-
вої технології документообігу на підприємстві. Завдяки 
цьому рішенню у всіх робітників у майстернях завжди є 
актуальна технічна документація. 
Результат реалізації проєкту: 
В 1,5 раза скорочені терміни виконання замовлення на 
виготовлення продукції. 
На 15% скоротилися обсяги незавершеного виробництва.
Компанія впровадила сучасну інтегровану ERP-систему, 
що охоплює проєктування виробництва, контроль ви-
робництва і управління життєвим циклом продукції. Рі-
шення здатне розраховувати планові і фактичні вироб-
ничі витрати, здійснювати управління запасами, управ-
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ління продажами і поставками, бухгалтерський і подат-
ковий облік, управління людськими ресурсами та розра-
хунок заробітної плати.  
На заводі реалізований принципово новий підхід до опе-
ративного планування та обліку виробництва. Терміни 
виробничого проєктування із випуску новинок скороти-
лися з 9 до 4-5 місяців. Перехід до детального оператив-
ного планування виробництва дозволив знизити обсяг 
незавершеного виробництва на 10-15%. Синергія поліп-
шень привела до значного збільшення відгуку відділу 
продажів на запити клієнтів і, як наслідок, до зростання 
обсягів продажів 

Рівненський завод ви-
соковольтного облад-
нання (РЗВА) 

Впроваджено систему IT-Enterprise ERP на всіх промис-
лових підприємствах концерну. 
Після придбання концерном High-Voltage Union деяких 
заводів виникла потреба в єдиному інформаційному се-
редовищі для узгодженого управління ресурсами кон-
церну з головного офісу. Вирішено реалізувати всі види 
планування: APS (оперативне планування виробницт-
вом), MPS (розрахунок основного плану виробництва на 
підставі фактичної потреби і прогнозу попиту), MES (си-
стема управління виробництвом), бюджету доходів і ви-
трат. Інформація про вартість продукції, товарних запа-
сах, залишки сировини, завантаженості виробничих по-
тужностей і поточний стан замовлень стала доступна в 
режимі реального часу. 
Результат реалізації проєкту – скорочення термінів виго-
товлення замовлень на 40-60%. 
У виробничій частині проєкту реалізовано об'ємне пла-
нування виробництва з оцінкою здійсненності виробни-
чого плану за потужностями, оперативне планування 
продажів і виробництва з прогнозуванням часу вико-
нання (APS), оптимізація завантаження потужностей 
(MES), оперативний виробничий облік. 
У фінансовій частині автоматизовано казначейство з 
охопленням промислових підприємств і компаній, що 
управляють, централізоване планування та затвердження 
платежів, прогнозування грошових потоків, бюджету-
вання доходів і витрат, через план-фактний аналіз вико-
нання бюджету, розрахунок заробітної плати. 
Організовано прозоре управління замовленнями на рівні 
концерну в оперативному режимі, вибудувана внутрішня 
і зовнішня коопераційна логістика, узгоджені матеріа-
льні і фінансові потоки під потреби виробництва, реалі-
зований оперативний облік і оптимізація собівартості 
продукції. 
Скориговані виробничі процеси, товарно-матеріальні за-
паси, а також завантаження виробничих потужностей 
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ДП «Антонов» У 2015 р., зі зміною керівництва, підприємство почало 

активно впроваджувати зміни. Переглянуто концепцію 
управління підприємством, упорядковані складні бізнес-
процеси, масиви даних. Важливу роль в цих процесах 
відіграв проєкт впровадження на підприємстві комп-
лексної ERP-системи IT-Enterprise, яка охопила всі біз-
нес-одиниці, що входять до складу ДП «Антонов». 
Одним з важливих етапів автоматизації роботи служб 
підприємства став проєкт впровадження системи бух-
галтерського обліку. Проєкт передбачав побудову єдиної 
бухгалтерської системи для конструкторського бюро, до-
свідченого і серійного заводів, а також територіально-
віддалених підрозділів підприємства. 
Цілі проєкту: 
- організація комплексного наскрізного обліку на базі 
ERP-системи IT-Enterprise; 
- відмова від дублювання інформації в розрізнених сис-
темах організація електронного документообігу; 
- оперативний доступ до інформації. 
Результат реалізації проєкту: 
- із тижня до двох годин скоротився час узгодження 
і проведення платежів; 
- впровадження єдиної системи бухгалтерського обліку 
дозволило уникнути дублювання інформації, скороти-
лася кількість помилок. На підприємстві шикуються на-
скрізні бізнес-процеси, в основі яких – система управ-
ління електронним документообігом. Впроваджена сис-
тема спрощує роботу і значно скорочує час узгодження і 
проведення платежів. Якщо раніше процес узгодження 
тривав протягом тижня, то тепер проходить близько двох 
годин. 
Подальші плани із розвитку інформаційної системи під-
приємства – це впровадження управління виробництвом, 
побудова наскрізного попередільного обліку у вироб-
ництві 

ПАТ «ФЕД» – сучасне 
механообробне вироб-
ниче підприємство, яке 
виробляє складні вузли 
і модулі для підпри-
ємств авіакосмічної га-
лузі 

Для підвищення ефективності виробництва і економії 
коштів підприємства впроваджена ERP-система.  
Виробничі підприємства поступово відмовляються від 
універсальних верстатів і переходять до використання 
сучасних обробних центрів. Таке обладнання здатне об-
робляти високоякісні вироби з високою точністю при оп-
тимізованих за часом циклах виробництва, не потребує 
втручання людини, а працює під управлінням програм. 
Програмується це обладнання інженерами-наладчиками, 
а найчастіше програма і зовсім генерується по 3D-моделі 
виробів, і лише вивіряється і затверджується наладчи-
ком. 
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Результат реалізації проєкту:
- на 15% скоротилися кошти, заморожені в дорогому ін-
струменті, що зберігається; 
- завдяки впровадженої ERP-системі IT-Enterprise, на за-
воді «ФЕД» реалізована унікальна система контролю і 
планування потреби в інструменті, яка оперативно відо-
бражає фізичну наявність інструменту, а також готов-
ність інструменту до роботи; 
- фахівці заводу отримують оперативні дані про рух ін-
струменту online, які потрапляють в систему безпосеред-
ньо за фактом видачі або повернення інструменту, а не 
постфактум; 
- скорочення витрат завдяки оптимізації партій закупівлі 
інструменту, до підвищення ефективності наявного на 
підприємстві обладнання, а в кінцевому підсумку – до 
підвищення кількості замовлень, виконаних в строк 
і відповідають технічним умовам 

«ІНТЕРПАЙП» – між-
народна вертикально 
інтегрована компанія, 
виробник безшовних  
і зварних труб, а також 
залізничних коліс 

Протягом декількох років на основних виробничих май-
данчиках холдингу велося впровадження ERP-системи 
IT-Enterprise. Управління основними виробничими фон-
дами (EAM) – складна і важлива управлінська задача. У 
рік виробничі підприємства витрачають на роботи, по-
в'язані з ремонтами і технічним обслуговуванням суми, 
які складають 2-5% від вартості повного технічного пе-
реозброєння підприємства. Істотну частку в цих витратах 
становить вартість техобслуговування, яка залежить від 
того, наскільки якісно ці операції сплановані і виконані.
Результат реалізації проєкту: 
- на 2 $ скоротилася вартість обслуговування виробни-
чого обладнання на тонну випущеної продукції; 
- на 2% підвищено коефіцієнт технічної готовності при 
зростанні завантаженості виробничих фондів в 2 рази; 
- на 30% скоротився час простоїв виробничого облад-
нання. 
Завдяки впровадженню автоматизованої системи управ-
ління основними виробничими фондами IT-Enterprise 
EAM на заводах холдингу Інтерпайп вдалося домогтися 
скорочення витрат на технічне обслуговування, прово-
дити ремонти вузлів виробничого обладнання на підставі 
інформації про їх поточний стан, забезпечити високу на-
дійність роботи обладнання завдяки проведенню попе-
реджувальних ремонтів в той момент, коли ймовірність 
відмови вузлів стає високою. В результаті виробничі па-
раметри обладнання підвищуються без збільшення ви-
трат на проведення ремонтів та закупівлю матеріалів 

Побудовано на основі інформації [287]. 
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Додаток В.13 
Складові поглиблення інтелектуалізації підприємств  

в умовах технологічного прогресу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено авторами. 

Ефективність бізнес-процесів (у тому 
числі за рахунок впровадження цифро-
вих інструментів управління вироб- 

ництвом)

Співробітництво в середині підприєм-
ства (розвиток підходів до управління)

Націленість менеджменту на поглиб-
лення інтелектуалізації, авторитет  
керівника, як організатора цифрової 

та інтелектуальної трансформації підп-
риємства 

Постійний розвиток людського капіталу 
(розвиток навичок, необхідних для  

розумної промисловості) 

Застосування вже працюючих моделей 
або технологій ззовні  

(у тому числі за рахунок співробіт- 
ництва і пошуку необхідних рішень) Редизайн продукції та послуг з ураху-

ванням потреб клієнтів (запити спожи-
вачів як драйвер цифрової трансформа-
ції: дослідження потреб і очікувань  

споживачів на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках) 

Співробітництво із асоціаціями 
і союзами промислової цифровізації 

Перманентна трансформація у напрямі 
сучасних технологічних реалій 

Участь у промислових форумах, 
спеціалізованих виставках 

Аналіз кращих світових практик та за-
стосування досвіду інтелектуальних 

виробництв 

 Послідовний розвиток і поглиблення інтелектуалізації, поетапне досягнення цифрової 
 зрілості:  

 початковий (поодинокі випадки використання технологій та інструментів уп-
равління сучасним виробництвом);  

 формальний (компанія не до кінця розуміє ефект від впровадження, але знає, 
що цифровизация повинна сприяти ефективності діяльності);  

 стратегічний (компанія має багато цифрових процесів, ефекти від впро-
вадження зрозумілі, цифровізація є стратегією бізнесу);  

 конверсований (існує сформована корпоративна культура, заснована на циф-
ровізації, кожен підрозділ бачить свою роль в цьому процесі) 

Створення культури та цінностей 
поглиблення інтелектуалізації  

у напрямі Індустрії 4.0, кардинальна 
зміна організаційної культури,  
де кожен крок є цифровим 

Підтримка досліджень та інновацій 

Поглиблення інтелектуалізації підприємства 
у напрямі цифрової трансформації 
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Додаток В.14  
Інституціональне підґрунтя розвитку промисловості  

і машинобудування 
№ 
з/п Чинна нормативно-правова база 

1 2
Закони України 

1. Конституція України1

2. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидо-
ваного імпорту»2

3. Закон України «Про захист прав споживачів»3

4. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритет-
них галузях економіки з метою створення нових робочих місць»4

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність»5

6. Закон України «Про державно-приватне партнерство»6

7. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»7

8. Закон України «Про національну безпеку України»8

9. Закон України «Про публічні закупівлі»9

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок формування і ведення

Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промис-
ловому комплексі»10

1 Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 
%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

2 Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидо-
ваного імпорту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14. 

3 Закон України «Про захист прав споживачів». URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

4 Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритет-
них галузях економіки з метою створення нових робочих місць». URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17; https://ips.ligazakon.net/document/ 
t125205?an=18&ed=2012_09_06. 

5 Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/1560-12#Text. 

6 Закон України «Про державно-приватне партнерство». URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text. 

7 Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text. 

8 Закон України «Про національну безпеку України». URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. 

9 Закон України «Про публічні закупівлі». URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/922-19#Text. 

10 Порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та 
кооперації в оборонно-промисловому комплексі: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.01.2019 р. № 127. URL: https://www.me.gov. ua/Documents/De-
tail?lang=uk-UA&id=aae42863-ea53-4f18-88f0-ce8fea35660c&title=Importozamisch 
ennia. 
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2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р. «Про

затвердження переліку пріоритетних галузей економіки»11

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 р. № 25-р
«Концепція державної цільової програми розвитку легкого автомобілебу-
дування на період до 2020 р.» 12

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 251 «Поло-
ження про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозамі-
щення»13

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 «Про
затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на
2013-2014 роки»14

6. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проєкту За-
кону України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупі-
влі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації віт-
чизняної промисловості»15; 16

Державні програми, концепції, стратегії розвитку
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Національна економічна страте-

гія на період до 2030 р., затверджена 3 березня 2021 р.»17

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534 «Дер-
жавна програма стимулювання економіки для подолання негативних нас-
лідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виник-

11 Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки: Розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р. URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80#Text. 

12 Концепція державної цільової програми розвитку легкого автомобілебу-
дування на період до 2020 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від  
15 січня 2014 р. № 25-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-%D1%80 
#Text. 

13 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпорто-
заміщення: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 251. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2018-%D0%BF. 

14 Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки 
на 2013-2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р.  
№ 187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/law.s/show/187-2013-%D0 %BF. 

15 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні за-
купівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчиз-
няної промисловості. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511 
=69275. 

16 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого 
розвитку та модернізації вітчизняної промисловості: Постанова Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-IX#Text. 

17 Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 
року: Постанова Кабінету Міністрів України 3 березня 2021 р.  № 179. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/179-2021-%D0%BF#n25. 
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ненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки»18

3. Постанова Кабінету Міністрів України 12 вересня 2011 р. № 1130 «Дер-
жавна програма розвитку внутрішнього виробництва»19

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 603-р
«Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку
промисловості на період до 2020 року»20

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-
р «Експортна стратегія України («дорожня карта» стратегічного розвитку
торгівлі) на 2017-2021 роки»21

6. Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Стратегія сталого
розвитку «Україна – 2020»»22

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р
«Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року»23

8. Закон України від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV «Загальнодержавна компле-
ксна програма розвитку високих наукоємних технологій»24

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 389 «Про-
грама розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні»25

18  Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних 
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню 
і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від  
27 травня 2020 р. № 534. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0 
%BF#Text. 

19 Державна програма розвитку внутрішнього виробництва: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130. URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF. 

20 Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2013 р. № 603-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-
%D1%80#Text. 

21 Експортна стратегія України («дорожня карта» стратегічного розвитку 
торгівлі) на 2017-2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від  
27 грудня 2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-% 
D1%80#Text. 

22 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України 
від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
5/2015#Text. 

23 Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text. 

24 Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних 
технологій: Закон України від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV. URL: https://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/1676-15#Text. 

25 Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 389. URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF. 
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10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1656-

р «Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до
2020 року»26

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-
р «Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на пе-
ріод до 2028 року»27

12. Державна цільова економічна програма розвитку внутрішнього ринку на
період до 2012 року28

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р
«Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки»29

Проєкти змін нормативно-правової бази: 
1. Експортна стратегія для сектору машинобудування 2019-202330; 31

2. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стра-
тегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року»32

26 Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 
2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. 
№ 1656-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/183540635. 

27 Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період 
до 2028 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-
oboronno-promislovogo-kompleksu-ukrayini-na-period-do-2028-roku. 

28 Державна цільова економічна програма розвитку внутрішнього ринку на 
період до 2012 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.  
№ 828 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку 
внутрішнього ринку на період до 2012 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/828-2009-%D0%BF. 

29 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-
р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. 

30 Експортну стратегію для сектору машинобудування (Стратегія) було  
розроблено на виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії 
України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки 
(Експортна стратегія України, ЕСУ), схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1017–р, за фінансової допомоги уряду 
Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Міжнародним торговельним цен-
тром та Громадською спілкою «Фонд підтримки реформ в Україні». Бенефіціар 
проекту – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (Мінекономіки). 

31 Експортна стратегія для сектору машинобудування. Міністерство роз- 
витку економіки, торгівлі і сільського господарства. Сектор машинобудування. 
URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3fd3be0-7146-48ac-
8fa4-162b6e543a26&tag=SektorMashinobuduvannia. 

32 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-
0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkra 
iniproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriod Do2025-
Roku. 
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3. Проект «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»33

4. Проект постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання реалізації пілотного
проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з під-
твердженим ступенем локалізації виробництва» до 31 грудня 2021 р. 34; 35

5. Проект Закону України «Про державну промислову політику»36; 37

Міжнародні договори:
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-
вами-членами, з іншої сторони38

7. Угода про заснування СОТ39

33 Проект Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року. 
URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4ab 
a-a25e-f824405ccc64&. 

34 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання реалізації пілотного проекту зі здійснення закупівель тех-
ніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробниц-
тва». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=1b66d59d-
7815-4d2e-a319-
c51695669d52&title=PovidomlenniaProOpriliudnenniaProektuPostanoviKabinetu-
MinistrivUkrainideiakiPitanniaRealizatsiiPilotnogoProektuZiZdiisnennia 
ZakupivelTekhnikiGaluziMashinobuduvanniaZPidtverdzhenimStupenemLokalizatsii 
Virobnitstva.  

35 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 
пілотного проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з під-
твердженим ступенем локалізації виробництва». URL: https://www.me.gov.ua/ Doc-
uments/Detail?id=9d331bed-b8c9-4e93-ba1f-c5518ee41b6d. 

36 Мінстратегпром розробив проект Закону України «Про державну проми-
слову політику». URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minstrategprom-rozrobiv-
proekt-zakonu-ukrayini-pro-derzhavnu-promislovu-politiku. 

37 Проект Закону України «Про державну промислову політику». URL: 
https://fra.org.ua/uploads/media/de-
fault/0001/04/ccd52e13529a67d49a0f0d47c2f5b4ac398966f1.pdf. 

38 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. 

39 Угода про заснування СОТ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ 
342#Text. 
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Додаток Г 
Додаток Г.1  

Показники оцінки адаптації працівників  
до підвищення інтелектуалізації підприємств 

Група показників Показники 
1. Гендерно-вікова

структура  
працівників 

частка жінок в загальній кількості персоналу
частка жінок в органах прийняття управлінських 

рішень підприємства 
частка осіб віком до 40 років в загальній кількості 

персоналу 
частка осіб віком до 40 років в органах прийняття 

управлінських рішень підприємства 
2. Рівень кваліфіка-

ції персоналу
частка витрат на підвищення кваліфікації персоналу в 
загальному обсязі витрат на персонал в підприємстві 
частка персоналу, що підвищував кваліфікацію протя-
гом останнього року, у загальній кількості персоналу 
частка персоналу, що підвищував кваліфікацію протя-

гом останніх трьох років, у загальній кількості  
персоналу 

наявність формалізованої системи атестації кадрів
рівень знання ЕОМ і комп'ютерних технологій

рівень знання світових передових технологій, стандар-
тів і систем сертифікації 

кількість раціоналізаторських пропозицій за певний 
період часу (у розрахунку на працівника) 

3. Рівень мотивації
персоналу 

частка премій в структурі витрат на персонал підпри-
ємства 

співвідношення середньої заробітної плати підприємс-
тва до середньої у регіоні, країні, галузі 

частка витрат на поліпшення умов праці працівників 
в загальних витратах підприємства 

наявність формалізованої системи стимулювання 
та мотивації кадрів  

4. Рівень продуктив-
ності персоналу

прибуток на одного працівника підприємства
прибуток до витрат на утримання працівників підпри-

ємства (у розрахунку на одного працівника) 
5. Рівень корпора-
тивної прихильності 

персоналу 

рівень плинності працівників підприємства
частка керівного складу персоналу підприємства, пере-
міщеного на керівні посади внаслідок внутрішньої ро-

тації працівників 
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Додаток Г.2 
Шкала балів критеріїв оцінки адаптації працівників  

до підвищення інтелектуалізації підприємства 

Критерії Ваговий 
показник Градація Бал 

1 2 3 4
1 Гендерно-вікова структура працівників –
0,25 
1.1 частка жінок в загальній кількості пер-
соналу 

0,2 40-30% 10
29-10% 5
9-0% 0

1.2 частка жінок в органах прийняття 
управлінських рішень підприємства 

0,2 40-30% 10
29-10% 5
9-0% 0

1.3 частка осіб віком до 40 років в загальній 
кількості персоналу 

0,3 40-30% 10
29-10% 5
9-0% 0

1.4 частка осіб віком до 40 років в органах 
прийняття управлінських рішень підприєм-
ства 

0,3 50-30% 10
29-10% 5
9-0% 0

2 Рівень кваліфікації персоналу – 0,25
2.1 частка витрат на підвищення кваліфіка-
ції персоналу в загальному обсязі витрат на 
персонал в підприємстві 

0,25 20-10% 10
10-5% 5
5-0% 0

2.2 частка персоналу, що підвищував квалі-
фікацію протягом останнього року, у за- 
гальній кількості персоналу 

0,15 35-25% 10
25-10% 5
10-0% 0

2.3 частка персоналу, що підвищував квалі-
фікацію протягом останніх трьох років, у 
загальній кількості персоналу 

0,10 35-25% 10
25-10% 5
10-0% 0

2.4 наявність формалізованої системи атес-
тації кадрів 

0,15 наявна 10
не вико-
ристову-
ються 

5

відсутня 0
2.5 рівень знання ЕОМ і комп'ютерних тех-
нологій 

0,15 високий 10
середній 5
низький 0

2.6 рівень знання світових передових техно-
логій, стандартів і систем сертифікації 

0,10 високий 10
середній 5
низький 0

2.7 кількість раціоналізаторських пропози-
цій за певний період часу (у розрахунку на 
працівника) 

0,10 10-8 од. 10
7-5 од 5
4-0 од. 0

3 Рівень мотивації персоналу – 0,25
3.1 частка премій в структурі витрат на пер-
сонал підприємства 

0,25 10-8% 10
7-5% 5
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1 2 3 4
4-0% 0

3.2 співвідношення середньої заробітної 
плати підприємства до середньої у регіоні, 
країні, галузі 

0,15 60-50% 10
50-40% 5
менше 
40% 

0

3.3 частка витрат на поліпшення умов праці 
працівників в загальних витратах підприєм-
ства 

0,35 10-8% 10
7-5% 5
4-0% 0

3.4 наявність формалізованої системи сти-
мулювання та мотивації кадрів 

0,25 наявна 10
викорис-
товуються 
не ефек-
тивно 

5

відсутня 0
4 Рівень продуктивності персоналу – 0,150
4.1 прибуток до одного працівника підпри-
ємства 

0,6 20-10 тис. 
грн / чол. 

10

10-5 тис. 
грн 

5

5-0 тис. 
грн/чол. 

0

4.2 прибуток до одного працівника підпри-
ємства 

0,4 10-8% 10
7-5% 5
4-0% 0

5 Рівень корпоративної прихильності персо-
налу – 0,2 
5.1 рівень плинності працівників підприєм-
ства 

0,6 3-5% 0
2-3% 5

0-1,9% 10
5.2 частка керівного складу персоналу підп-
риємства, переміщеного на керівні посади 
внаслідок внутрішньої ротації працівників  

0,4 3-5% 0
2-3% 5

0-1,9% 10

Джерело: удосконалено на основі [242; 479]. 
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Додаток Д 

Додаток Д.1  
Використання інформаційно-комунікаційних технологій  
на підприємствах переробної промисловості в Україні  

у 2018-2019 р. 

Показник 2017 2018 2019

Кількість підприємств, які використовували ком- 
п'ютери, одиниць 11089 11279

у% до загальної кількості підприємств 91,7 91,0
Середня кількість працівників, які використовували 
комп'ютери, осіб 356619 350872

у% до загальної кількості найманих працівників 
підприємств 26,8 27,1
Кількість підприємств, які мали доступ до мережі 
Інтернет, одиниць 10878 11089

у% до загальної кількості підприємств 90,0 89,5
Середня кількість працівників, які використовували 
комп'ютери із доступом до мережі Інтернет, осіб 255685 257644

у% до загальної кількості найманих працівників 
підприємств 19,2 19,9
Кількість підприємств, які мали фахівців у сфері 
ІКТ, одиниць 2732 2699

у% до загальної кількості підприємств 22,6 21,8
Кількість підприємств, які здійснювали набір фахів-
ців у сфері ІКТ, одиниць 713 682

у% до загальної кількості підприємств 5,9 5,5
Кількість підприємств, які мали доступ до мережі 
Інтернет, одиниць 10878 11089
з них:

кількість підприємств, які використовували фік-
сований широкосмуговий доступ 7672 7760

у% до загальної кількості підприємств 63,5 62,6
кількість підприємств, які використовували ши-

рокосмугове мобільне з'єднання за допомогою пор-
тативних пристроїв 2844 2974

у% до загальної кількості підприємств 23,5 24,0
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Додаток Д.2 
Нормовані значення складових інтелектуального капіталу  

машинобудівних підприємств 

Показники 2017 2018 2019 

1 2 3 4
ПрАТ НКМЗ

Людський капітал 
Коефіцієнт плинності кадрів (Х1) 0,013 0,015 0,020
Частка витрат на заробітну плату в складі операційних 
витрат підприємства (Х2) 

0,11 0,15 0,09

Питома вага робітників з вищою освітою у середньо-
обліковій численності персоналу підприємства (Х3) 

0,46 0,55 0,65

Індекс розвитку працівників (Х4) 0,09 0,11 0,15
Організаційний капітал 

Індекс стабільності кадрів (Х5) 0,81 0,82 0,83
Коефіцієнт наукомісткості (Х6) 0,015 0,017 0,011
Коефіцієнт інтелектуаломісткості (Х7) 0,02 0,021 0,018
Коефіцієнт обслуговування обчислювальної техніки 
(Х8)

75,11 77,08 85,47

Споживчий капітал 

Кiлькicть пiдпиcaниx контрактів, од. (Х9) 15 18 20
Чacткa ринку,% (Х10) 15 16 17
Індeкc кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї (Х11) 0,75 0,81 0,82

ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»
Людський капітал 

Коефіцієнт плинності кадрів (Х1) 0,015 0,020 0,025
Частка витрат на заробітну плату в складі операційних 
витрат підприємства (Х2) 

0,09 0,05 0,03

Індекс розвитку працівників (Х4) 0,010 0,012 0,011
Організаційний капітал 

Індекс стабільності кадрів (Х5) 0,73 0,71 0,75
Коефіцієнт наукомісткості (Х6) 0,014 0,011 0,017
Коефіцієнт інтелектуаломісткості (Х7) 0,017 0,013 0,015
Коефіцієнт обслуговування обчислювальної техніки 
(Х8)

60,28 62,14 68,44

Споживчий капітал 
Кiлькicть пiдпиcaниx контрактів, од. (Х9) 10 18 21
Чacткa ринку,% (Х10) 10 12 9
Індeкc кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї (Х11) 0,65 0,78 0,61

ПАТ «Енергомашспецсталь»
Людський капітал 

Коефіцієнт плинності кадрів (Х1) 0,015 0,018 0,022
Частка витрат на заробітну плату в складі операційних 
витрат підприємства (Х2) 

0,06 0,05 0,04
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1 2 3 4
Питома вага робітників з вищою освітою у середньо-
обліковій численності персоналу підприємства (Х3) 

0,52 0,59 0,67

Індекс розвитку працівників (Х4) 0,04 0,05 0,08
Організаційний капітал 

Індекс стабільності кадрів (Х5) 0,75 0,78 0,68
Коефіцієнт наукомісткості (Х6) 0,09 0,08 0,05
Коефіцієнт інтелектуаломісткості (Х7) 0,05 0,03 0,02
Коефіцієнт обслуговування обчислювальної техніки 
(Х8)

75,32 78,45 80,23

Споживчий капітал 
Кiлькicть пiдпиcaниx контрактів, од. (Х9) 20 18 16
Чacткa ринку,% (Х10) 12 9 14
Індeкc кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї (Х11) 0,82 0,74 0,83

ТОВ «Гірничі машини – Дружківський машинобудівний завод»
Людський капітал 

Коефіцієнт плинності кадрів (Х1) 0,022 0,025 0,030
Частка витрат на заробітну плату в складі операційних 
витрат підприємства (Х2) 

0,08 0,07 0,05

Питома вага робітників з вищою освітою у середньо-
обліковій численності персоналу підприємства (Х3) 

0,59 0,61 0,74

Індекс розвитку працівників (Х4) 0,02 0,018 0,017
Організаційний капітал 

Індекс стабільності кадрів (Х5) 0,67 0,71 0,68
Коефіцієнт наукомісткості (Х6) 0,014 0,013 0,011
Коефіцієнт інтелектуаломісткості (Х7) 0,014 0,018 0,016
Коефіцієнт обслуговування обчислювальної техніки 
(Х8)

68,21 59,88 67,02

Споживчий капітал 
Кiлькicть пiдпиcaниx контрактів, од. (Х9) 2 4 3
Чacткa ринку,% (Х10) 8 6 9
Індeкc кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї (Х11) 0,58 0,47 0,63
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Додаток Е 

Додаток Е.1  
Питома вага короткострокових і довгострокових банківських 

кредитів у загальній сумі позикового капіталу окремих  
машинобудівних підприємств, % 

на кінець року 

№ 
з/п Назва підприємства 

2018* 2019* 2020* 

Види банківських кредитів за строком залучення 

коротко-
строкові 

довго-
строкові 

коротко-
строкові  

довго-
строкові 

коротко-
строкові 

довго-
строкові 

1 Публічне акціонерне 
товариство «Мотор 
Січ» 

8% 4% 8% 2% 7% 0,4% 

2 Акціонерне товарис-
тво «Турбоатом» 0 0 2% 0 14% 0 

3 Акціонерне товарис-
тво «Хартон» 4% 0 5%  4% 0 

4 Державне науково-
виробниче підприєм-
ство «Об'єднання Ко-
мунар» 

21% 0 18% 0 14% 0 

5 ДП «Конструкторське 
бюро «Південне» 
імені М. К. Янгеля 

0 0 0 0 5% 0 

6 Державне підприємс-
тво «Завод «Електро-
важмаш» 

44% 0 н/д н/д 33% 0 

7 Приватне акціонерне 
товариство «Новокра-
маторський машино-
будівний завод» 

0 0 0 0 0 0 

8 Державне підприєм-
ство «Дніпровський 
електровозобудівний 
завод» 

0 0 0 0 0 0 

9 Державне підприєм-
ство «Конотопський 
авіаремонтний завод 
«АВІАКОН» 

0 0 0 0 0 0 

10 КП спеціального при-
ладобудування «Ар-
сенал»  

0 0 0 0 0 0 

 

* Для більшої точності суму кредитів розраховано як середню величину 
за звітний період: ½ (значення на початок звітного періоду + значення на кі-
нець звітного періоду).   

Джерело: розраховано за даними звітності підприємств: (форми № 1 та 
№ 2). 



419 

Додаток Е.2  
Зміна показників фінансових результатів та рентабельності 

власного капіталу окремих провідних машинобудівних підпри-
ємств в Україні при залученні позикового капіталу за відсот-
ковою ставкою із урахуванням складових фінансового важеля 

Таблиця Е.2.1 – АТ "Турбоатом"  

Найменування показника 

Значення показника

Варіант 1  
(базовий) 

За фактичною 
%-ною ставкою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів 
Загальна сума брутто-прибутку до сплати 
процентів та податків (прибуток за EBIT), 
тис. грн  

297 925 297 925 

Ставка субсидування (СС), % - 8,80%
Номінальна ціна позикових коштів (id), % 12,74% 3,94%
Фінансові витрати (сума процентів до 
сплати), тис. грн  28 645 8854 

Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток після сплати процентів до сплати 
податків), тис. грн  

269 280 289 071 

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 61 797 66 486
Чистий прибуток, тис. грн 207 483 222 585
Рентабельність власного капіталу (ROE), % 3,80% 4,07%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності АТ "Турбоатом" за I-
III кв. 2020 р. URL: https://www.turboatom.com.ua/investors/reports/298 

Таблиця Е.2.2 – АТ "Хартрон"  

Найменування показника 

Значення показника

Варіант 1  
(базовий) 

За фактичною 
%-ною ставкою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів 
Загальна сума брутто-прибутку до сплати 
процентів та податків (прибуток за EBIT), 
тис. грн  

13 555 13 555 

Ставка субсидування (СС),% - 43,69%
Номінальна ціна позикових коштів (id),% 46% 2,67%
Фінансові витрати (сума процентів до 
сплати), тис. грн  2 932 168 

Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток після сплати процентів до сплати 
податків), тис. грн  

10 623 13 386 

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 3 818 4 811
Чистий прибуток, тис. грн 6 805 8 575
Рентабельність власного капіталу (ROE), % 2,01% 2,54%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності АТ "Хартрон" за I-III 
кв. 2020 р. URL: http://www.hartron.com.ua/uk. 
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Таблиця Е.2.3 – ДНВП "Об’єднання Комунар"  

Найменування показника 

Значення показника
Варіант 1  
(базовий)  

За фактичною  
%-ною став-

кою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів 
Загальна сума брутто-прибутку до сплати 
процентів та податків (прибуток за EBIT), 
тис. грн 

2 885 2 885 

Ставка субсидування (СС),% - 12,11%
Номінальна ціна позикових коштів (id), % 12,88% 0,77%
Фінансові витрати (сума процентів до 
сплати), тис. грн  2 575 153 

Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток після сплати процентів до сплати 
податків), тис. грн  

310 2 731

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 0 0
Чистий прибуток, тис. грн 310 2 731
Рентабельність власного капіталу (ROE), % 0,15% 1,28%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ДНВП "Об’єднання 
Комунар" за I-III кв. 2020 р. URL: https://www.tvset.com.ua/ukraine/ tenders/. 

Таблиця Е.2.4 – ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля   

Найменування показника 

Значення показника
Варіант 1 
(базовий)  

За фактичною  
%-ною став-

кою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів 
Загальна сума брутто-прибутку до сплати про-
центів та податків (прибуток за EBIT), тис. грн 17 471 17 471 

Ставка субсидування (СС), % - 6,07%
Номінальна ціна позикових коштів (id), % 6,38% 0,31%
Фінансові витрати (сума процентів до сплати), 
тис. грн  8 470 412 

Фінансовий результат до оподаткування (при-
буток після сплати процентів до сплати пода-
тків), тис. грн  

9 001 17 058 

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 0 0
Чистий прибуток, тис. грн 9 001 17 058
Рентабельність власного капіталу (ROE), % 0,30% 0,57%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ДП "КБ "Південне" 
ім. М.К. Янгеля за I-III кв. 2020 р. URL: https://www.yuzhnoye.com/ 
ua/cp/pk/fop/kvyst/y2020/. 
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Таблиця Е.2.5 – ДП "Завод "Електроважмаш"  

Найменування показника 

Значення показника
Варіант 1 
(базовий)  

За фактичною  
%-ною став-

кою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів 
Загальна сума брутто-прибутку до сплати 
процентів та податків (прибуток за EBIT), тис. 
грн  

73 023 73 023 

Ставка субсидування (СС),% - 6,63%
Номінальна ціна позикових коштів (id), % 11% 4,38%
Фінансові витрати (сума процентів до 
сплати), тис. грн  67 679 26 908 

Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток після сплати процентів до сплати 
податків), тис. грн 

5 344 46 114 

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 1 209 10 433
Чистий прибуток, тис. грн 4 135 35 681
Рентабельність власного капіталу (ROE), % 1,52% 13,16%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ДП "Завод "Електро-
важмаш" за I-IV кв. 2018 р. URL: http://spetm.com.ua/index.php/public-info/ 
finansovaya-otchetnost. 

Таблиця Е.2.6 – ПАТ "Мотор Січ"  

Найменування показника 

Значення показника

Варіант 1 (ба-
зовий) 

За фактичною 
%-ною ставкою 

Варіант 2 
(скорегований) 

За %-ною ставкою з 
огляду на рентабель-

ність активів
Загальна сума брутто-прибутку до сплати 
процентів та податків (прибуток за EBIT), 
тис. грн  

1 995 983 1 995 983 

Ставка субсидування (СС), % - 23,76%
Номінальна ціна позикових коштів (id), % 31% 7,25%
Фінансові витрати (сума процентів до 
сплати), тис. грн  737 923 172 570 

Фінансовий результат до оподаткування 
(прибуток після сплати процентів до 
сплати податків), тис. грн  

1 258 060 1 823 413 

Витрати з податку на прибуток, тис. грн 357 174 517 683
Чистий прибуток, тис. грн 900 886 1 305 730
Рентабельність власного капіталу (ROE),
%  4,56% 6,61%

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності ПАТ "Мотор Січ" за 
I-IV кв. 2020 р. URL: http://motorsich.com/ukr/investors/othetnost/bux/. 
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Додаток Е.3 
Державна фінансова підтримка машинобудівних підприємств 

відповідно до проєкту Закону України  
«Про державну промислову політику» 

Запропонований проєкт державної програми  
фінансової підтримки  

Інструмент: фінансова підтримка.  
Згідно із статтею 9 «Фінансова підтримка суб'єктів діяль-

ності у сфері промисловості» проєкту Закону України «Про дер-
жавну промислову політику»1 (далі проєкт Закону). 

Мета програми: здешевлення вартості кредитів на здійс-
нення капітальних інвестицій в нематеріальні активи (НМА) і фі-
нансування витрат на НДДКР. 

Згідно із статтею 3. «Цілі, завдання та принципи промисло-
вої політики»  проєкту Закону, зокрема:  

п.3. Принципами промислової політики є: 6) підтримка інно-
ваційного та інвестиційного процесу заходами податкової і креди-
тної політики (інвестиційні податкові кредити, режим прискоре-
ної амортизації, створення спеціалізованих кредитних фондів, час-
ткове субсидування процентної ставки по комерційним позикам). 

Критерії надання фінансової підтримки: надання префере-
нцій машинобудівним підприємствам, які обґрунтували свої наміри 
щодо спрямування кредитних коштів на збільшення інтелектуаль-
ного продукту за критерієм підвищення інтенсивності досліджень  
і розробок (збільшення прямих витрат на дослідження та розробки 
(«R & D intensity») у відсотках від виробництва (валової продукції).  

Згідно із статтею 3. «Цілі, завдання та принципи промисло-
вої політики»  проєкту Закону, зокрема:  

п. 2. Галузевий пріоритет промислової політики: наукоємні 
машинобудівні виробництва (авіаційна та ракетно-космічна га-
лузь, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування,  

1 Тут і далі джерело: Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону 
України «Про державну промислову політику». Міністерство з питань стра-
тегічних галузей промисловості України. URL: https://mspu.gov.ua/dlya-
gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadski 
styu. 
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енергетичне і транспортне машинобудування, високотехнологічне 
обладнання для добувної та металургійної промисловості);  

п.3. Принципами промислової політики є: 3) прозорість кри-
теріїв підтримки проєктів – критерії відбору проєктів (обсяг ви-
робленої доданої вартості, динаміка приросту випуску, експорту 
та зайнятості, зниження витрат) повинні бути чітко визначені  
і не допускати двозначного тлумачення. 

Реалізація інструменту: часткова компенсація відсоткових 
ставок за банківськими кредитами (часткове субсидування про- 
центної ставки). 

Згідно із статтею 11 «Підтримка та стимулювання іннова-
ційної діяльності у промисловості» проєкту Закону, зокрема:  

п. 1. Суб’єктам господарювання у промисловості для реаліза-
ції ними інноваційних проєктів надається фінансова та інша дер-
жавна підтримка органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування шляхом:  

1) повної або часткової (до 50%) компенсації відсотків за ко-
ристування кредитними коштами банків та інших комерційних фі-
нансово-кредитних установ, які спрямовуються на реалізацію інно-
ваційних проєктів у високотехнологічних і середньо-високотехно-
логічних галузях промисловості.  
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