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БЕЗПЕКОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНДУСТРІЯ 4.0

SECURITY PRINCIPLES FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0

АНОТАЦІЯ
Поточні результати фінансово-господарської діяльності 

більшості українських промислових підприємств засвідчують їх 
боротьбу за виживання, виходячи із можливості задоволення 
обмеженого попиту населення, необхідності збереження кадро-
вого складу та максимально ефективного використання наявної 
ресурсної бази. Інноваційна активність має чітку тенденцію до 
зниження через недофінансування та посилення тиску іноземних 
конкурентів і на внутрішньому ринку. В економічно розвинутих 
країнах відбувається реалізація четвертої промислової револю-
ції, в основі якої покладена комплексна роботизація й автомати-
зація із максимально широким застосуванням цифрових техно-
логій. Розроблення концепції Індустрія 4.0 в країнах-лідерах було 
покликано забезпечити сприятливі умови для покращення конку-
рентоспроможності промисловим підприємствам. Відмінність в 
умовах функціонування українських та іноземних промислових 
підприємств поглиблює технологічне відставання із втратою кон-
курентних переваг вітчизняними товаровиробниками. Обґрунто-
вано пріоритетність зміни державної політики стосовно розвитку 
високотехнологічного промислового виробництва задля уникнен-
ня посилення загрози і стосовно конкурентоспроможності країни. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, Індустрія 4.0, 
четверта промислова революція, промислове підприємство, 
цифрові технології.

ANNOTATION
The current results of the financial and economic activity of 

most Ukrainian industrial enterprises testify to their struggle for 

survival, based on the possibility of satisfying the limited demand 
of the population, the need to preserve the personnel and the most 
effective use of the available resource base. Innovative activity 
has a clear tendency to decline due to underfunding and increased 
pressure from foreign competitors and in the domestic market. The 
study is aimed at clarifying the changes taking place in economi-
cally developed countries in the process of implementing Industry 
4.0, with further specification of the safety principles for ensuring 
the competitiveness of Ukrainian industrial enterprises. In order to 
consider the safety principles of ensuring the competitiveness of in-
dustrial enterprises, the following methods were applied: induction 
and deduction, comparison and systematization – in the study of 
the essential characteristics of the terms «fourth industrial revolu-
tion» and «Industry 4.0»; synthesis and analysis – to characterize 
the innovative activity of Ukrainian industrial enterprises; morpho-
logical analysis – to clarify the nature of the changes taking place 
in the industrial sector of economically developed countries, and 
outline the essence of the obstacles inhibiting the technological 
transformation of Ukrainian industrial enterprises; abstract-logical 
– for theoretical generalizations and research conclusions. In eco-
nomically developed countries, the implementation of the fourth 
industrial revolution is taking place, which is based on comprehen-
sive robotics and automation with the widest possible use of digital 
technologies. The development of the Industry 4.0 concept in the 
leading countries was designed to provide favorable conditions for 
improving the competitiveness of industrial enterprises. The ability 
of most Ukrainian enterprises to carry out technological transfor-
mation is limited not only by the lack of investment resources, in 
the absence of state support, but also by the course of process-
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es associated with: deindustrialization of the national economy; a 
critically high share of the shadow economy; the current status of 
Ukraine as a donor country in relation to labor migration. The differ-
ence in the operating conditions of Ukrainian and foreign industrial 
enterprises deepens the technological lag with the loss of compet-
itive advantages of domestic producers. The priority of changing 
the state policy regarding the development of high-tech industrial 
production in order to avoid increasing the threat and regarding the 
country’s competitiveness is substantiated.

Key words: competitiveness, Industry 4.0, the fourth industrial 
revolution, industrial enterprise, digital technologies.

 
Постановка проблеми. Більшість україн-

ських промислових підприємств сьогодні орієн-
товані на досягнення короткострокових цілей, 
що передбачають виживання. Зазначене спри-
чинено сумарним впливом значної кількості 
факторів, серед яких основна частина пов’язана 
із продовженням трансформаційних процесів та 
відкритістю національної економіки, політич-
ною, економічною й соціальною нестабільністю, 
посиленням трудової міграції, моральним й фі-
зичним зносом основних засобів при мінімаль-
ній інноваційній активності та дефіциті інвес-
тиційних ресурсів. У 2022 р. ситуація суттєво 
погіршилася через нову фазу військової агресії 
зі сторони Російської Федерації, що спровоку-
вало енергетичну кризу, значну кількість бі-
женців й внутрішньо переміщених осіб, втрату 
майна, руйнування господарських зв’язків та 
загалом припинення або суттєве гальмування 
діяльності підприємств через фактичні військо-
ві дії чи періодичні ракетні атаки. Успіхи укра-
їнських військових та ініціативи органів влади, 
виходячи з того, що економічний фронт формує 
надійний тил, створили передумови для стабілі-
зації ситуації, зокрема відновлення діяльності 
більшої частини підприємств, для яких стає ак-
туальним функціонування із врахуванням тих 
процесів, які відбуваються поза межами нашої 
країни, зокрема в ракурсі реалізації концепції 
Індустрія 4.0. 

Збільшення технологічного розриву між 
Україною й країнами-лідерами економічного 
розвитку, в умовах застосування концепції Ін-
дустрія 4.0, негативно впливає на діяльність 
кожного промислового підприємства, адже 
йдеться про реалізацію четвертої промислової 
революції, що видозмінює засади визначення й 
задоволення потреб споживача через створення 
суспільного продукту на основі цифрових техно-
логій та використання таких ресурсів як знання 
й інформація. Конкурентоспроможність кожно-
го підприємства визначається не лише наявним 
конкурентним потенціалом, але й можливістю 
його реалізації за певних умов, що пов’язано із 
рівнем змін в національній економіці, здатніс-
тю споживачів отримувати й застосовувати нові 
продукти, тенденціями у технологічному посту-
пі конкурентів як внутрішніх, так й зовнішніх. 
Зазначені аспекти, виходячи із стратегічної, а 
не тактичної, пріоритетності реагування дово-
лі часто залишаються поза увагою науковців 
та бізнесу, що поглиблює сировинну орієнта-

цію національної економіки та веде до занепаду 
української промисловості, а відтак й знижує 
конкурентоспроможність країни загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику забезпечення конкурентоспро-
можності у взаємозв’язку із Індустрією 4.0  
розглядають такі науковці як В. Вальстер [3], 
Х. Кагерманн [3], М. Кох [8], В.-Д. Лукас [3], 
І. Матющенко [1], Ф. Меркофер [8], Л. Сигида 
[2], В. Скіцько [3], М. Шлепфер [8] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Виходячи із нагальної по-
треби бізнесу у збереженні позицій через по-
силенням тиску іноземних товаровиробників, в 
наукових колах вивчається сутність конкурен-
тоспроможності та окреслюються можливі варі-
анти покращення ситуації на українських під-
приємствах за рахунок використання резервів, 
кооперації та збільшення державної підтримки 
інноваційно орієнтованого виробництва. 

Постановка завдання. Метою статті є 
з’ясування змін, що мають місце в економічно 
розвинутих країнах в процесі реалізації Інду-
стрії 4.0 із подальшою конкретизацією безпеко-
вих засад забезпечення конкурентоспроможнос-
ті українських промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Експерти вважають, що 2010 р. став почат-
ком четвертої промислової революції, але ма-
совості процесам, що її супроводжують, надав 
COVID-19, коли конкурентоспроможність під-
приємств першочергово визначалася здатністю 
провадити господарську діяльність за рахунок 
широкого використання цифрових технологій 
при незначному втручанні найманих працівни-
ків або ж їх участь на основі організації від-
даленого робочого місця. Попередньо можна 
стверджувати, що четверта промислова револю-
ція суттєво впливає на діяльність підприємства 
в двох площинах: систематичне технологічне 
оновлення та зміна параметрів взаємодії із на-
йманими працівниками. Для чіткості розумін-
ня суті цих процесів, які в різній мірі були 
актуальними для українських промислових 
підприємств, доцільно розглянути параметри та 
наслідки попередніх промислових революцій.

В межах першої промислової революції від-
булося: створення парового двигуна, що умож-
ливило перехід від ручної праці до машинної; 
розвиток металургії, зокрема в частині роз-
роблення технології виплавки чавуну, що за-
безпечило масове виробництво засобів праці; 
створення текстильних фабрик, що спиралося 
на механізацію основних процесів через екс-
плуатацію текстильних станків й уможливило 
перехід до масового виробництва; перехід робо-
чої сили з аграрного сектору у промисловість; 
зростання продуктивності праці та встановлен-
ня вищих вимог до якості робочої сили. Дру-
га промислова революція характеризувалася: 
винайденням двигуна внутрішнього згоряння; 
застосуванням електроенергії для розширення 
масштабів промислового виробництва; органі-
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зацією поточних ліній для створення технічно 
складних виробів; удосконалення технології 
виплавки сталі; масовим застосування радіо й 
телефону; збільшенням вимог до кваліфікації 
працівників та зростанням рівня оплати праці. 
В основі третьої промислової революції лежа-
ли процеси, що пов’язані із комп’ютеризацією, 
автоматизацією й роботизацією із одночасним 
зменшенням потреби у простій фізичній праці. 
Четверта промислова революція стала продо-
вженням попередньої, але на більш високому 
рівні використання цифрових технологій, зо-
крема через об’єднання окремих машин за до-
помогою чіпів та промислового Інтернету в єди-
ні системи із мінімальним втручанням людини 
у процес їх функціонування. Специфікою акту-
альної на сьогодні революції є фактична лік-
відація меж між фізичними, технологічними й 
цифровими середовищами, що сприяє створен-
ню кіберфізичних систем, які уможливлюють 
укладання єдиного ланцюга від споживача до 
виробника із задоволенням індивідуальних по-
треб в мінімальні терміни з автоматичним ко-
ригуванням усіх процесів від замовлення си-
ровини й матеріалів, виробництва й адресного 
відвантаження готової продукції. 

Узагальнюючи можна стверджувати, що кож-
на із промислових революцій характеризується 
суттєвими змінами в технології виробництва й 
використання робочої сили. У свою чергу, кон-
курентоспроможність підприємства визначаєть-
ся здатністю здійснити технічне оновлення й 
відкоригувати взаємодію з найманими праців-
никами. В межах четвертої революції технічні 
оновлення передбачають розширення сфер за-
стосування цифрових технологій, що не завжди 
можливе через відсутність або ж не належну 
якість відповідної інфраструктури. Попит на 
суспільний продукт визначається не лише пла-
тоспроможністю населення, але й рівнем циф-
рової грамотності. Необхідність в робочій силі 
зменшується, але суттєво зростає потреба у ви-
сококваліфікованих працівниках, що здатні са-
моудосконалюватися, інвестувати у розвиток 
власного людського капіталу, бути інноваційно 
активними та креативно підходити до вирішен-
ня будь-якої нетипової проблеми. Безпекові за-
сади також чітко прослідковуються у можли-
вості організації віддаленого робочого місця та 
активного використання аутсорсингу не лише 
стосовно окремих операцій. Отримання переваг 
у збільшенні продуктивності праці супроводжу-
ється складністю забезпечення безпеки через по-
силення інформаційного обміну та збереження 
підконтрольності в діях виконавців. Такі базові 
умови значно ускладнюють підтримання належ-
ного рівня конкурентоспроможності в умовах 
певного промислового підприємства. 

Четверта промислова революція утруднює 
процес забезпечення конкурентоспроможності 
промислових підприємств також через погли-
блення технологічного розриву. В економічно 
відсталих країнах, через обтяжливість пере-

ходу до широкого застосування цифрових тех-
нологій, розвивається низько- та середньотех-
нологічне виробництво, видобування корисних 
копалин та сільське господарство із активним 
використанням фізичної праці. Країни-лідери 
спроможні виробляти високотехнологічну про-
дукцію із більш раціональною експлуатацією 
природніх ресурсів та ефективним застосуван-
ням робочої сили. Поглиблення глобалізацій-
них процесів забезпечує промисловим підпри-
ємствам, що функціонують в країнах-лідерах, 
конкурентну переваги через уже існуючу інф-
раструктуру, яка пройшла модернізацію в ході 
реалізації четвертої промислової революції. 

Доволі часто четверту промислову револю-
цію ототожнюють із терміном «Індустрія 4.0». 
Зважаючи на той факт, що сьогодні ця сфера 
динамічно розвивається, то таке розуміння є 
частково виправданим, хоча доцільно зробити 
певне уточнення. В початковому варіанті, який 
сьогодні зберіг свою актуальність, Індустрія 4.0  
являла собою концепцію, яку розробили ні-
мецькі науковці. Х. Кагерманн, В.-Д. Лукас 
та В. Вальстер трактували Індустрію 4.0 як  
«…засіб підвищення конкурентоспроможнос-
ті німецької обробної промисловості шляхом 
посиленого впровадження в заводські проце-
си «кіберфізичних систем» [3, с. 34]. Інші ні-
мецькі науковці, зокрема такі як Р. Шлепфер, 
М. Кох та Ф. Меркофер, обґрунтовують необхід-
ність розуміти під цим терміном «…майбутній 
стан розвитку організації та управління усіма 
процесами ланцюга доданої вартості, що задіяні 
в обробній промисловості» [8]. Вважаємо, що в 
цих визначеннях прослідковуються кілька важ-
ливих моментів: уже в початковому варіанті  
Індустрія 4.0 розглядалася як інструмент забез-
печення конкурентоспроможності, зокрема за 
рахунок використання на новому рівні цифро-
вих технологій, який недоступний в інших кра-
їнах; науковці не концентруються на окремій 
корпорації, а на створенні умов для появи кон-
курентних переваг для національного товарови-
робника, що в подальшому повинно покращити 
конкурентну позицію країни на світових рин-
ках як лідера технологічного поступу; йдеться 
про промисловість, яка повинна забезпечити 
виробництво інноваційного суспільного продук-
ту, зокрема й засобів виробництва для інших 
сфер національної економіки. Ці узагальнення 
підкреслюють той факт, що питання забезпе-
чення конкурентоспроможності промислового 
підприємства в умовах Індустрії 4.0 повинно 
вирішуватися на вищому рівні, тобто державно-
му, виходячи хоча з результату, який полягає 
в досягненні стратегічних національних інтере-
сів. Це узагальнення є доречним також виходя-
чи із сучасного змісту досліджуваного терміну, 
який доволі чітко викладено у праці І. Матю-
щенко як переліку стратегічних напрямів, до 
числа яких віднесено: «…упровадження систе-
ми контролю виробничих процесів; багатомірне 
моделювання продукції та кастомізація об’єкта 



39Приазовський економічний вісник

його модифікація із метод індивідуального та 
дрібносерійного виробництва; розвиток інте-
лектуальної системи управління виробництвом 
та роботизація виробничих процесів; розвиток 
Інтернету речей; упровадження систем створен-
ня та вирощування об’єктів із застосуванням 
технологій 3D-друк та інфузійних технологій; 
створення та застосування нових композицій-
них матеріалів із властивостями, необхідними 
для створення малорозмірних структур, та ін.» 
[1, с. 24–25]. Створення інфраструктури для 
розроблення й активного застосування тако-
го переліку інноваційних технологій можливе 
лише завдяки державній підтримці. Іншим мо-
ментом є те, що сформований перелік постійно 
оновлюється, тобто має місце подальший техно-
логічних поступ, який не завершився на рівні 
застосування штучного інтелекту чи 3D-друку. 

За прикладом Німеччини аналогічні кон-
цепції були розроблені більшістю економічно 
розвинутими країнами. Вважаємо за доцільне 
підкреслити той факт, що йдеться не лише про 
декларативні документи щодо розвитку націо-
нальної промисловості, а реальні плани із вста-
новленням тактичних й стратегічних цілей та 
значним за обсягом фінансуванням. Для при-
кладу, у Франції початково держава виділяла 
10 млрд євро із одночасною реалізацією фінан-
сової підтримки 3400 компаній шляхом надан-
ня пільгових кредитів. На основі узагальнення 
кращих практик можна дійти висновку, що: Ін-
дустрія 4.0 не обмежується певним програмним 
документом, а стала частиною промислової по-
літики економічно розвинутих країн як засобом 
досягнення та збереження конкурентних переваг 
на міждержавному рівні; зберігається початко-
вий пріоритет на розвиток високотехнологічного 
промислового виробництва, але із розширенням 
на сферу послуг; реалізація спирається на узго-
дженні інтересів та об’єднанні ресурсів органів 
державної влади, бізнесу та наукових установ; 
має місце комбіноване фінансування із більшою 
часткою державних та місцевих бюджетів, але із 
залученням й коштів бізнесу. 

Україна не залишилася осторонь необхід-
ності реалізації четвертої промислової револю-
ції. Свідченням цього є розроблений у 2018 р. 
проект «Національна стратегія Індустрія 4.0», 
який був переданий на розгляд КМУ. Відмін-
ністю українського варіанту такого документу 
є не лише опосередкована участь держави, яка 
передбачає проведення організаційних заходів 
щодо об’єднання товаровиробників без реаль-
ної фінансової підтримки, але й акцент на під-
тримку швидко прогресуючого ІТ-сектору, а не 
розвиток промисловості. У відповідності до по-
ставлених в межах цього дослідження завдань, 
можна стверджувати, що не лише декларатив-
ність української концепції, але відсутність іні-
ціативної й фінансово підтвердженої активної 
позиції держави не сприяє покращенню конку-
рентоспроможності промислових підприємств в 
умовах Індустрії 4.0.

В доповненні до вище розглянутих безпеко-
вих засад забезпечення конкурентоспроможнос-
ті, які в більшості були пов’язані із змінами 
на макрорівні, в подальшому наша увага буде 
зосереджена на необхідності й можливості 
трансформації українських промислових під-
приємств. Вважаємо за необхідне погодитися 
із міркуваннями науковців, що стимулюючими 
для здійснення змін повинні бути нові можли-
вості, які пов’язані із «…збиранням та аналізу-
ванням даних швидше та ефективніше, вироб-
ництвом якісних товарів за нижчих витрат, що 
дозволяє підвищити продуктивність виробни-
цтва, сприяє зростанню промисловості та змі-
нює профіль робочої сили, внаслідок чого поси-
люється конкурентоспроможність підприємства 
та країни» [2, с. 59]. В поточних умовах необ-
хідність змін викликана не лише можливістю 
отримання переваг, а скоріше потребою недо-
пущення подальшого зростання технологічного 
відставання від лідерів, що суттєво погіршить 
конкурентну позицію українських промисло-
вих підприємств не лише на зовнішньому, але 
й внутрішньому ринках. 

Для отримання переваг й збереження кон-
курентних позицій промисловим підприєм-
ствам потрібно здійснити технологічну модер-
нізацію, хід якої, без заглиблення у технічні 
параметри, можна в найбільш загальному ви-
гляді представити як поєднання кількох про-
цесів: автоматизація виробництва й контактів 
із контрагентами в межах ланцюжка доданої 
вартості; розроблення цифрових продуктів і по-
слуг; застосування кіберфізичних систем; ви-
користання інтернет-технологій для покращен-
ня комунікацій між замовником, найманими 
працівниками та менеджментом; забезпечення 
кібербезпеки. Кожен із процесів потребує не 
лише придбання новітньої техніки й програм-
ного забезпечення, використання інноваційних 
технологій, внесення змін стосовно окремих 
бізнес-процесів, а загалом зміни бізнес моделі 
функціонування підприємства. Спроможність 
більшості українських підприємств здійснити 
таку суттєву трансформацію обмежується не 
лише дефіцитом інвестиційний ресурсів, при 
відсутності державної підтримки, але й пере-
бігом процесів, що пов’язані із: деіндустріалі-
зацією національної економіки, коли має міс-
це збільшення попиту на цифрові продукти і 
послуги, але його задоволення відбувається за 
рахунок імпорту, а не власного виробництва; 
критично високою часткою тіньової економі-
ки, суб’єкти якої не орієнтовані на покращення 
конкурентної позиції певного підприємства, а 
отримання поточної вигоди; поточним статусом 
України як країни-донора стосовно трудової мі-
грації, що супроводжується не лише виїздом 
висококваліфікованих фахівців, а продовжен-
ням їх трудової діяльності на іноземних підпри-
ємствах-конкурентах. Готовність українських 
промислових підприємств долучитися до реалі-
зації Індустрії 4.0 можна охарактеризувати рів-
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нем їх інноваційної активності. У відповідності 
до даних Державної служби статистики Украї-
ни [4] у 2016–2018 рр. в Україні нараховувало-
ся 8173 підприємств, які виготовляли іннова-
ційну продукцію. В межах наступного періоду 
(2018–2020 рр.) ситуація суттєво погіршилася, 
оскільки інноваційну активність проявляли 
лише 2281 підприємств. При розрахунку част-
ки таких підприємств (2016–2018 рр. – 28,1 та 
у 2018–2020 рр. – 8,5) в загальній кількості, 
до уваги бралися промислові підприємства із 
чисельністю працівників 10 і більше осіб, що 
умовно, зважаючи на кількість діючих мікро-
підприємств, не сприяє встановленню фактич-
ного рівня інноваційної активності. Загалом 
статистичні дані вказують на поточну складну 
ситуацію та неготовність бізнесу до необхідних 
радикальних змін.

Зважаючи на поточний незадовільний рівень 
промислового виробництва в Україні, низьку 
частку інноваційної продукції [5–6], значний 
фізичних й моральний знос основних засо-
бів та поступову втрату кадрового потенціалу 
[7, с. 456], реалізація базових засад концепції 
Індустрія 4.0 є необхідним кроком задля недо-
пущення зростання технологічного відставання 
від країн-лідерів. Нами неодноразово підкрес-
лювалося, що безпекові аспекти забезпечення 
конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств в умовах Індустрії 4.0 повинні розгля-
датися перш за все на державному рівні і не 
стосовно окремого товаровиробника високотех-
нологічної продукція, а шляхом створення наці-
ональної платформи із відповідним фінансуван-
ням й контролем за результатом трансформації 
промислового комплексу. Така позиція буде на-
слідуванням кращих практик країн ЄС, коли 
держава виступає основним учасником, що сти-
мулює через промислове виробництво широке 
застосування цифрових технологій. Українські 
реалії певним чином різняться, хоча б економіч-
ною нестабільністю, що є підставою активного 
застосування публічно-приватного партнерства 
й організації кластерів як форм, які уможлив-
люють об’єднання органів державної влади, біз-
несу й наукових установ для зниження ризиків 
за рахунок консолідованого вирішення страте-
гічних для розвитку країни проблем. 

Висновки. Поточну ситуацію для україн-
ських промислових підприємства можна визна-
чити як складну в тактичному й стратегічному 
вимірах. Незадовільні результати господарської 
діяльності через нестабільність, спровоковану 
подальшою трансформацією національної еко-
номіки та активною фазою військових дій, став-
лять на порядок денний пріоритетне завдання 
щодо забезпечення виживання. Швидкі темпи 
технологічного поступу використовуються іно-
земними товаровиробниками для набуття нових 
конкурентних переваг, що поглиблює технічне 
відставання від них українських підприємств. 

Індустрія 4.0 реалізується економічно роз-
винутими країнами для посилення конкурент-

них переваг власних промислових підприємств, 
які повинні в подальшому виконати функцію 
локомотиву для пришвидшення активного ви-
користання цифрових технологій в усіх соці-
ально-економічних процесах, тим самим забез-
печуючи досягнення цілей сталого розвитку. 
В Україні сьогодні лише формується розуміння 
важливості створення сприятливих умов для 
розвитку високотехнологічного промислово-
го виробництва із здійсненням окремих мало 
пов’язаних між собою реальних кроків. Досвід 
країн-лідерів доводить, що проблема конку-
рентоспроможності промислових підприємств 
в умовах Індустрії 4.0 повинна вирішуватися 
першочергово через об’єднання зусиль органів 
державної влади, бізнесу та наукових установ, 
що потребує створення відповідного теоретич-
ного підґрунтя із врахуванням специфіки на-
ціональної економіки. 
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