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У статті систематизовано наявні методики формулювання цілей підприємства, розроблено 
методичні основи визначення цілей промислового підприємства для його смартизації. Проаналізовано 
трансформацію людства до нового укладу, а саме Четвертої промислової революції. Уточнено, що 
українські промислові підприємства не повинні стояти осторонь від цього процесу, для чого підприєм-
ствам необхідно спрямувати вектор розвитку на смартизацію. Виявлено, що цей феномен майже не 
досліджений вітчизняними вченими, тому проведено ґрунтовний аналіз щодо початкового етапу смар-
тизації підприємства, яким є визначення цілей. Проаналізовано як класичний SMART-підхід, так і його 
похідні, якими є SMARTER, SMARTTA, SMAART, SMART-VT, SMARTY, SMARTS. Наведено визначення 
смартизації, крізь призму процесу якої запропоновано авторське бачення підходу до визначення цілей 
смартизації промислового підприємства. Авторський підхід спирається на класичний SMART-підхід 
Дж.Т. Дорана, проте запропоновано зміну значення чотирьох характеристик, які, на думку автора, 
найбільше відповідають стратегії підприємства, а саме смартизації. Збережено абревіатуру класич-
ного підходу SMART, оскільки вона передає зміст і дух смартизації підприємства, а саме розумність.
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Постановка проблеми. Світ стоїть на межі тех-
нологічної революції, яка кардинально змінить спо-
сіб життя, праці та характер взаємовідносин [1]. 

Ми живемо в епоху Третьої промислової (цифро-
вої) революції, яка розпочалася у другій половині 
минулого століття й характеризується поширен-
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ням інформаційно-комунікаційних технологій, але 
сучасні світові лідери вже активно готуються до 
нової ери, а саме Четвертої промислової револю-
ції (далі – ЧПР). Цей термін був введений Клаусом 
Швабом [2], що є засновником і виконавчим голо-
вою Всесвітнього економічного форуму. З Промис-
ловості 4.0 (Industrie 4.0) в Німеччині, подальшої 
Нової стратегії американських інновацій у США 
та Стратегій Суспільства 5.0 в Японії розвинені 
країни наполягають на національних інноваційних 
стратегіях. Аналогічно Китай впроваджує “Made in 
China 2025”, а Корея оголошує стратегію інновацій 
в галузі 3.0 (Industry Innovation 3.0). Те, що Чет-
верта промислова революція приведе до перерозпо-
ділу ринку праці, активно обговорюють на Форумі в 
Давосі кілька років поспіль, а на останньому, який 
відбувся в січні 2019 р., зазначили, що аналіз сучас-
них даних свідчить про те, що з розвитком штучного 
інтелекту процес заміщення прискорюється.

За масштабом і складністю трансформація не буде 
подібною до того, що людство переживало раніше. 
Поки що неможливо з великою точністю передбачити, 
як вона розгорнеться, але одне є очевидним: її відпо-
відь має бути інтегрованою та всеосяжною, залучаючи 
всіх суб’єктів глобальної публічної влади: від держав-
ного та приватного секторів до наукових шкіл та грома-
дянського суспільства.

Таким чином, глобалізований світ швидко зміню-
ється, а перед суб’єктами науково-технічної сфери 
постійно постають практичні завдання, одним із 
яких є потреба постійного розвитку та самовдоскона-
лення, що актуалізує наукові дослідження та обґрун-
тування цих питань (задля їх подальшої формалізації 
та практично орієнтованих рекомендацій). Одним із 
таких завдань є маловивчений процес смартизації 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін 
«смартизація» останнім часом розпочали використову-
вати вітчизняні науковці, проте визначення цей термін 
досить не має. Більш того, цей термін здебільшого роз-
глядається в контексті “smart-city”, а не промислових 
підприємств. Можна виділити лише дві групи вчених, 
які використовують термін «смартизація» в контексті 
промисловості:

– київські вчені А.Ф. Дасів, А.А. Мадих, О.О. Охтень 
[3], які займаються питаннями смартизації промислових 
підприємств, проте здебільшого використовують терміни 
«смарт-індустріалізація» та «смарт-промисловість»; 
термін «смартизація» ними трактується як «підвищення 
ролі цифрових інформаційних технологій у всіх аспек-
тах виробничої діяльності» [3, с. 121]; вважаємо, що це 
визначення є занадто широким і зосереджує увагу лише 
на цифрових інформаційних технологіях, проте для 
смартизації виробництва треба використовувати біль-
ший спектр технологій;

– науковці О.І. Амоша та В.А. Нікіфорова [4], які 
розглядали смартизацію як смарт-виробництво; серед 
їхніх здобутків варто виділити зазначені основні 

напрями та наслідки смартизації, проте ці надбання 
мають вузьке призначення, адже стосуються лише 
металургійної промисловості.

Також необхідно відзначити, що у своїх працях 
вчені посилаються або на власні напрацювання, або 
на роботи іноземних вчених, що підтверджує гіпотезу 
про те, що немає чіткого визначення терміна «смарти-
зація», хоча він використовується все частіше.

Аналіз літератури показав, що процес смартизації 
промислових підприємств майже не досліджено, адже 
немає категоріального апарата поняття, не розглянуто 
сутність явища, навіть немає розробок щодо того, з 
чого розпочинати процес смартизації.

Формулювання цілей статті. Метою статті є сис-
тематизація наявних методик щодо визначення цілей 
підприємства та розроблення методичних засад визна-
чення цілей промислового підприємства задля його 
смартизації.

Виклад основного матеріалу. З приходом ЧПР век-
тор діяльності промислових підприємств змінюється, 
адже конкуренція посилюється, а оновлення техноло-
гій не просто надає конкурентні переваги, а залишає 
далеко позаду ті підприємства, які не «в тренді». Для 
того щоби підприємства розпочали перехід до смарти-
зації, необхідно розробити стратегію, яка починається 
з визначення цілей. Найбільш поширеним є SMART-
підхід до визначення цілей. Вважається, що цей під-
хід започаткував П. Друкер [5]. Проте він здебільшого 
описував критерії цілей, яким повинні відповідати 
управлінські цілі, що мають бути вписані в контекст 
«розумного управління», а перше відоме викорис-
тання цього терміна з’являється у 1981 р. у роботі 
Дж.Т. Дорана [6]. На його думку, цілі повинні відпо-
відати таким критеріям:

1) “specific” – конкретний (що необхідно досягнути);
2) “measurable” – вимірюваний (як буде вимірюва-

тися результат);
3) “achievable” – досяжний (за рахунок чого можна 

досягнути цілі);
4) “relevant” – актуальний (визначення істинності цілі);
5) “time-bound” – обмежений часом/співвіднесення 

з конкретним строком (визначення часового проміжку, 
по закінченні якого ціль має бути досягнута).

З 1954 р. концепція SMART набула широкої попу-
лярності, були зроблені масові спроби інших варіацій 
трактування та перекладання відповідних складових 
оригінальної моделі абревіатури SMART або з’являлися 
додаткові складові в оригінальній моделі, внаслі-
док чого вона набувала такого вигляду: SMARTER, 
SMARTTA, SMAART, SMART-VT, SMARTY, SMARTS 
тощо [7–11]. Найпоширеніші трактування основної 
концепції зазначені в табл. 1.

Аналізуючи дані табл. 1, можемо зробити висновок 
про те, що така велика кількість трактувань свідчить 
про абстрактність досліджень науковців, тобто про те, 
яким критеріям мають відповідати цілі загалом.

Проаналізуємо також інші підходи.
1) SMARTER:
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– “evaluated and reviewed” (оцінюються та перегля-
даються) [11];

– “evaluate consistently and recognize mastery” 
(послідовно оцінюють та визнають майстерність) [12];

– “exciting and recorded” (захоплюючі та записані) [8];
– “exciting and reach” (захоплюючі та охоплені, отже, 

мета повинна збуджувати та мотивувати спортсменів, а 
також змушувати їх досягати цілі, розширювати свої 
здібності та штовхати їх за межі зони комфорту).

2) SMARTTA (“trackable and agreed” (відстежувані 
та узгоджені)) [9].

3) SMARRT (“realistic and relevance” («реалістичне» 
означає щось, що можна зробити з урахуванням наяв-
них ресурсів, «актуальність» гарантує, що мета відпо-
відає більшій картині та баченню)) [7].

4) SMART-VT (“specific”, “measurable”, “actionable” 
(здійснені), “realistic”, “testable”, “verifiable” (веріфіко-
вані), “traceable” (простежувані).

5) SMARTY (“specific”, “measurable”, “actionable”, 
“realistic”, “time-bound”, “why” (навіщо – мотиватор)).

6) SMARTS (“specific”, “measurable”, “assignable”, 
“realistic”, “time-bound”, “sustainable” (“reproducible”, “rege-
ne rative”) (cтійкий (відтворюваний, регенеративний)).

Отже, акронім SMART залишимо без змін, адже він 
відображає загальну ідею, а саме розумний підхід. Їх 
об’єднує те, що мета повинна бути зрозумілою, вимір-
ною, приуроченою до певного строку та орієнтованою 
на конкретні результати.

Перш за все необхідно визначитися з етимологією 
категоріального апарату.

Метою підприємства є конкретний стан окремих харак-
теристик підприємства, якого воно прагне досягти про-
тягом певного періоду [20]. Отже, характеристику літери 
“T”, пов’язану з часом, можна виключити, адже тракту-
вання поняття «ціль» вже містить цю характеристику.

Далі визначаємо те, які бувають цілі. У стратегіч-
ному управлінні виділяють три типи цілей, які повинні 
бути узгоджені в рамках процесу планування. В теорії 
управління їх прийнято називати цілями «стратегіч-
ного трикутника».

Таблиця 1
Трактування концепції SMART

Абревіатура Трактування Джерело Значення
S Specific [11‒13] Конкретні, точні, певні

Sensible [14] Чуттєві
Significant [6; 14] Значні, важливі
Simple [15] Прості
Strategic [16] Стратегічні
Stretching [6] Напружені, розширювальні

M Measurable [11‒13] Вимірні
Meaningful [6] Значущі
Motivational [6; 17] Мотиваційні

A Achievable [11‒13] Досяжні, доступні
Acceptable [6] Прийнятні, відповідні
Action-oriented [12] Орієнтовані на дію
Agreed [11; 17] Узгоджені
Aligned/aligned with corporate goals [12] Відповідні/узгоджені з корпоративними цілями
Ambitious [6; 10] Амбітні
Assignable [16; 18] Призначені
Attainable [13; 19] Досяжні

R Relevant [11‒14; 19] Відповідні
Realistic [17] Реалістичні, практичні
Reasonable [6; 12] Розумні, раціональні
Resonant [15] Значущі
Resourced [17] Забезпечені ресурсами
Result oriented [6] Орієнтовані на результат
Results-based [16] На основі результатів (базуються на результаті)
Rewarding [6] Корисні

T Time-bound [13; 19] Обмежені часом
Tangible [6] Відчутні
Testable [19] Такі, що можна перевірити
Time-base [13] Ті, що базуються на часі
Timely [12] Своєчасні
Trackable [6; 9; 17] Ті, що можна відстежити

Джерело: сформовано автором за результатами джерел [6–19]
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1) Корпоративні цілі. Такі цілі головним чином 
пов’язані з вимогами, яким повинні відповідати всі 
господарські підрозділи, з межами організації загалом, 
з фінансовими цілями, з бажаним географічним розпо-
ділом діяльності, з позицією, яку займає підприємство 
щодо соціальної відповідальності тощо. Корпоративні 
цілі – це наслідок і реальне втілення місії.

2) Цілі підприємницької діяльності. Вони стосу-
ються бажаного рівня прибутковості (величина при-
бутку, рентабельності, доходу на акцію) та конкуренто-
спроможності (частка ринку, становище в галузі);

3) Функціональні цілі. Це похідні цілі функціо-
нальних підрозділів, що інтегрують їх діяльність 
на досягнення як корпоративних цілей, так і цілей 
підприємницької діяльності. Сюди найчастіше 
потрапляють цілі щодо продуктивності (витрати на 
одиницю продукції, матеріаломісткість, віддача з 
одиниці потужностей тощо), фінансових ресурсів 
(наприклад, структура капіталу, рух грошей, роз-
міри оборотного капіталу), НДР і ДКР (зокрема, 
терміни впровадження нової технології, обладнання, 
продукту, витрати на НДР і ДКР, якість), людських 
ресурсів (кваліфікація, плинність кадрів, організа-
ційне знання), організаційного потенціалу (час про-
ведення організаційних змін).

Цілі «стратегічного трикутника» – це цілі верх-
нього рівня, щодо яких будується ієрархічна система 
цілей за підрозділами підприємства. Отже, до абревіа-
тури необхідно включити цю категорію.

Порівнюючи оперативні (фінансові) та страте-
гічні цілі підприємства, можемо зробити висновок, 
що фінансові цілі відповідають за збільшення таких 
показників, як обсяг прибутку, розмір дивідендів, а 
стратегічні – за збільшення частки ринку підприєм-
ства, зменшення витрат, підвищення якості продукції, 
а також обслуговування споживачів.

Як зазначалося вище, метою статті є дослідження 
цілей смартизації промислового підприємства. Отже, 
смартизація – це цілеспрямоване запровадження на 
підприємстві оптимальних новітніх світових досягнень 
у сфері інновацій задля ефективного використання 
ресурсів, підвищення синергетичної ефективності усіх 
бізнес-процесів на підприємстві задля результативного 
досягнення поставлених цілей у короткостроковому та 
довгостроковому періодах в умовах постійної зміни 
середовища [1].

Таким чином, надаємо авторське бачення підходу 
до визначення цілей смартизації промислового підпри-
ємства, за якого цілі повинні бути:

– стратегічними (S – strategic); це найширше трак-
тування, яке найкраще відповідає процесу смартизації 
підприємства, через те, що є насамперед стратегією; 
цілі встановлюються на тривалий період, тобто на весь 
період смартизації підприємства (як процесу й стану);

– вимірними (конкретними) (M – measurable); цілі 
повинні вимірюватися певними критеріями, а саме 
кількісними або якісними чи індикаторами/KPI, щоби 
на будь-якому етапі можна було їх оцінити, проана-
лізувати та приймати подальші управлінські рішення 
щодо них;

– адаптаційними (A – adaptable); головними осо-
бливостями ЧПР є блискавичні зміни технологій, до 
яких необхідно підлаштовувати цілі; ця характерис-
тика найбільше пов’язана з попередньою та наступною 
характеристиками;

– такими, що переглядаються, виправляються, 
перевіряються та переробляються (R – revised); ця 
характеристика резюмує дві попередні, узагальнюючи, 
що цілі протягом визначеного періоду необхідно пере-
глядати та коригувати, тобто оцінювати на певному 
етапі, адаптуючи до постійних змін середовища;

– обмеженими часовими рамками (T – time-
framed); вище було зазначено, що поняття цілі вже 
передбачає часову обмеженість, однак для цілей пови-
нні бути встановлені чіткі часові рамки, на які вста-
новлюються цілі, а також має здійснюватися розподіл 
цілей на довго-, середньо- й короткострокові задля 
забезпечення контролю на всіх етапах та загального 
узгодження за цілями.

Отже, формувати цілі щодо смартизації необхідно 
так, щоби вони були стратегічними, мали визначені 
критерії оцінювання, були адаптивними, мали можли-
вість переглядатися та коригуватися, а також мали чіткі 
часові межі.

Висновки. За підсумками дослідження запропоно-
вано авторське бачення підходу до визначення цілей. 
Авторський підхід спирається на класичний SMART-
підхід Дж.Т. Дорана, проте пропонує зміну значення 
чотирьох характеристик, які, на думку автора, най-
більше відповідають стратегії підприємства, а саме 
смартизації. Збережено абревіатуру класичного під-
ходу SMART, адже вона передає сенс та дух смартиза-
ції підприємства, а саме розумність.

Подальшими перспективними напрямами дослі-
дження є більш глибокий аналіз впливу Четвертої 
промислової революції на діяльність промислових 
підприємств, визначення ролі держави в управлінні 
смартизацією та її впливу на персонал підприємства.
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SMART-ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ  
СМАРТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье систематизированы существующие методики формулировки целей предприятия, разработаны 
методические основы определения целей промышленного предприятия для его смартизации. Проанализирована 
трансформация человечества к новому укладу, а именно Четвертой промышленной революции. Уточнено, что 
украинские промышленные предприятия не должны стоять в стороне от этого процесса, для чего предприя-
тиям необходимо направить вектор развития на смартизацию. Выявлено, что этот феномен почти не исследо-
ван отечественными учеными, поэтому проведен обстоятельный анализ касательно начального этапа смарти-
зации предприятия, которым является определение целей. Проанализированы как классический SMART-подход, 
так и его производные, которыми являются SMARTER, SMARTTA, SMAART, SMART-VT, SMARTY, SMARTS. При-
ведено определение смартизации, сквозь призму процесса которой предложено авторское видение подхода к 
определению целей смартизации промышленного предприятия. Авторский подход опирается на классический 
SMART-подход Дж.Т. Дорана, однако предложено изменение значения четырех характеристик, которые, по мне-
нию автора, наиболее соответствуют стратегии предприятия, а именно смартизации. Сохранена аббревиа-
тура классического подхода SMART, поскольку она передает смысл и дух смартизации предприятия, а именно 
разумность.

Ключевые слова: SMART-подход, смартизация, промышленное предприятие, определение целей, стратегиче-
ские цели, корпоративные цели, цели предпринимательской деятельности, функциональные цели.

SMART-APPROACH TO DETERMINING OF SMARTIZATION GOALS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article systematizes the existing methods of enterprise goals formulating and methodological foundations for 
the goals determining of industrial enterprise for its smartization are developed. The research is based on the literature 
review of foreign and Ukrainian scientists. Tasks are solved by observation, measurement and description. Theoretical 
tasks were aimed at causes, relationships, dependencies studying and identifying, which allowed developing an author’s 
vision. The study is dominated by the use of axiomatic methods, systematic, structural and functional analysis. The trans-
formation of humanity to a new paradigm ‒ the Fourth Industrial Revolution is analyzed. It was clarified that Ukrainian 
industrial enterprises should not stand aside from this process, because industry is a driving force for sustainable devel-
opment, and through to technological progress, a completely new paradigm will come in a few years, which will change 
the main business-processes, introduce a new business-models, and efficient use of limited resources and products eco-
nomic production with adaptation possibility. For this, enterprises need to direct the development vector towards smarti-
zation. It has been revealed that this phenomenon has hardly been studied by domestic scientists; therefore, a thorough 
analysis of enterprise smartization initial stage is carried out in the article ‒ setting goals. The classic SMART-approach 
and its derivatives are analyzed: SMARTER, SMARTTA, SMAART, SMART-VT, SMARTY, SMARTS. The definition of 
smartization is given, through the prism of this process an author’s vision of approach to determining of smartization 
goals of an industrial enterprise is proposed. The author’s approach is based on the classic J. Doran’s SMART-approach; 
however, it suggests a change in the value of 4 characteristics that, from the author’s point of view, are most consistent 
with the enterprise’s strategy ‒ smartization. Abbreviation of classical SMART-approach is retained because it conveys 
the meaning and spirit of enterprise’s smartization: rationality. Further perspective directions of research are a deeper 
analysis of the Fourth Industrial Revolution influence on industrial enterprises activity, the state role determination in the 
smartization management and its impact on enterprise personnel.

Key words: SMART-approach, smartization, industrial enterprise, goal setting, strategic goals, corporate goals, busi-
ness goals, functional goals.


