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of Business Models
The essence of intellectualization is clarified, and its manifestations in the 
modern economy are considered. Intellectualization is presented as a feature 
of the world economic development at the present stage, which is facilitated 
by the processes of informatization. The influence of intellectualization on the 
development of the main forms of international economic relations is charac-
terized. General recommendations on improving the quality of their informa-
tion support are provided. The conceptual, theoretical, methodological and 
applied aspects of forming the process of intellectualization of enterprises and 
evaluating its effectiveness in the formation of the intellectual and knowledge 
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интеллектуализации управления предприятием на основе 

развития бизнес-моделей
Уточнена сущность, и рассмотрены проявления интеллектуализа-
ции в современной экономике. Интеллектуализация представлена 
как особенность мирохозяйственного развития на современном эта-
пе, чему способствуют процессы информатизации. Охарактеризова-
но влияние интеллектуализации на развитие основных форм между-
народных экономических отношений. Предоставлены общие реко-
мендации по повышению качества их информационного обеспечения. 
Усовершенствованы концептуальные, теоретико-методологические 
и прикладные аспекты формирования процесса и оценки результа-
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Уточнено сутність і розглянуто прояви інтелектуалізації в сучасній економіці. Інтелектуалізацію представлено як особливість світогосподарсько-
го розвитку на сучасному етапі, чому сприяють процеси інформатизації. Охарактеризовано вплив інтелектуалізації на розвиток основних форм 
міжнародних економічних відносин. Надано загальні рекомендації щодо підвищення якості їх інформаційного забезпечення. Удосконалено концеп-
туальні, теоретико-методологічні й прикладні аспекти формування процесу та оцінювання результативності інтелектуалізації підприємств в 
умовах становлення інтелектуально-знаннєвої економіки. Визначено основні закономірності інтелектуалізації діяльності підприємств як розвитку 
цивілізації та інтелектуальної економіки. Проблема інтелектуалізації діяльності підприємств полягає в ефективному управлінні бізнес-моделлю на 
підприємстві для забезпечення відповідності їх характеристик поточним перспективним вимогам підприємства, на які впливають тенденції розви-
тку відповідної галузі промисловості. Підвищення рівня інтелектуальності корпоративних управлінських систем необхідно для задоволення потреб 
бізнесу, а саме: керівнику потрібні інтелектуальні бізнес-моделі, що дозволяють перенести відпрацьовані багаторічною практикою управлінські 
рішення в  галузь новітніх технологій, вивільнити інтелектуальний потенціал для стратегічного мислення. Досліджено понятійно-категоріальний 
апарат інтелектуалізації діяльності підприємства. Акцентовано увагу на відсутності в науковій літературі комплексної характеристики дефініцій, 
які характеризують особливості інтелектуального розвитку суб’єктів господарювання. Зроблено висновок про доцільність використання запропо-
нованих підходів у подальших теоретико-методологічних і прикладних дослідженнях процесів інтелектуалізації.
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тивности интеллектуализации предприятий в условиях формиро-
вания интеллектуально-знаниевой экономики. Определены основные 
закономерности интеллектуализации деятельности предприятий 
как развития цивилизации и интеллектуальной экономики. Пробле-
ма интеллектуализации деятельности предприятий заключается 
в эффективном управлении бизнес-моделью на предприятии для обе-
спечения соответствия их характеристик текущим перспективным 
требованиям предприятия, на которые влияют тенденции разви-
тия соответствующей отрасли промышленности. Повышение уров-
ня интеллектуальности корпоративных управленческих систем не-
обходимо для удовлетворения потребностей бизнеса, а именно: ру-
ководителю нужны интеллектуальные бизнес-модели, позволяющие 
перенести отработанные многолетней практикой управленческие 
решения в область новейших технологий, высвободить интеллек-
туальный потенциал для стратегического мышления. Исследован 
понятийно-категориальный аппарат интеллектуализации деятель-
ности предприятия. Акцентировано внимание на отсутствии в на-
учной литературе комплексной характеристики дефиниций, харак-
теризующих особенности интеллектуального развития субъектов 
хозяйствования. Сделан вывод о целесообразности использования 
предложенных подходов в дальнейших теоретико-методологических 
и прикладных исследованиях процессов интеллектуализации.
Ключевые слова: мировой опыт, интеллектуализация экономики, 
интеллектуализация управления предприятием, развитие бизнес-
моделей, интеллектуальный потенциал, факторы интеллектуали-
зации, закономерности интеллектуализации.
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economy are improved. Regularities of intellectualization of enterprises as the 
development of civilization and the intellectual economy are determined. The 
problem of intellectualization of enterprises is in effective management of the 
business model in the enterprise to ensure that its characteristics correspond 
to the current long-range requirements of the enterprise, which are affected 
by the development trends in the relevant industry. Increasing the level of 
intelligence of corporate management systems is necessary to meet the 
needs of an enterprise, namely: the leader needs intelligent business models 
to transfer management solutions worked out over many years of practice 
to the field of the latest technologies, to release the intellectual potential for 
strategic thinking.
Keywords: international practices, intellectualization of the economy, intel-
lectualization of enterprise management, development of business models, 
intellectual potential, factors of intellectualization, regularities of intellectu-
alization.
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Вступ. У сучасних умовах господарювання фокусу-
ється увага на питанні підвищення конкурентоспромож-
ності національної економіки на основі активації процесу 
інтелектуалізації у всіх сферах господарської діяльності. 
Проте існує низка проблем, які гальмують перехід до якіс-
но нового напряму соціально-економічного розвитку з  по-
силеною роллю людського капіталу в контексті впрова-
дження переваг економіки знань.

Інтелектуалізація економіки є складною системною 
економічною категорією, методологія і оцінка якої потребу-
ють застосування як системного підходу, так і комплексно-
го підходів через необхідність обґрунтувати управлінські 
рішення в умовах обмеженості ресурсів. Це обумовлено, 
по-перше, потребою в її характеристиці на різних рівнях 
управління – особи, підприємства, секторально-галузевому, 
регіональному та загальнодержавному; по-друге, необхід-

ністю моніторингу і діагностики не лише в статиці, але  
й у динаміці, в структурному аспекті; по-третє, доцільністю 
визначення міри ефективності використання не настільки 
використовуваного капіталу, як реалізації інтелектуально-
го потенціалу; по-четверте, необхідністю надання висно-
вку щодо ефективності державної політики в аналізованій 
сфері; по-п’яте, формуванні висновку щодо ролі інтелек-
туалізації в процесі розвитку національної економіки. Не-
зважаючи на наявність чисельних досліджень при визна-
ченні сутності інтелектуалізації, механізму її впливу на 
вартість підприємства, визначення структури та виявлен-
ня інтелектуальної складової в управлінні та капіталізації, 
визначення сфер впливу інтелектуалізації на соціальний 
та економічний розвиток, актуальними залишаються по-
дальші наукові пошуки вирішення проблеми розвитку та 
стимулювання інтелектуалізації в процесі підвищення кон-
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курентоспроможності, а також створення та визначення 
ринкової вартості підприємства. Тому це актуалізує про-
ведення досліджень у галузі управління інтелектуалізацією 
підприємства на основі розвитку бізнес-моделей та визна-
чення закономірностей цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика інтелектуалізації економіки та соціально-
економічного розвитку в останні десятиліття ставилась 
провідними світовими вченими, серед яких: А. Герман [12], 
П. Друкер [13], В. Іноземцев [11], М. Кастельс [14], Б. Сан-
то [5], Г. Ступнікер [15] та ін. Теоретико-методологічні та 
прикладні засади формування та використання інтелек-
туального і людського капіталу, потенціалу, ресурси та ін-
телектуалізація як явище нового типу економічних відно-
син та економіки знань досліджено у працях вітчизняних 
учених, таких як: О. Ареф’єва, С. Пілецька [1], Т. Лепейко 
[18], І. Мягких [10], О. Полоус [17], С. Сардак [2], А. Само-
йленко [3], Л. Ракова [6]. Суттєвий внесок у дослідження 
ефективності застосування поняття інтелектуального ка-
піталу, підходів до визначення його складу та структури, 
інтелектуалізації, інноваційного розвитку внесли світові 
дослідники: С. Міхньова [7], І. Ханін [4] та ін. Але, незва-
жаючи на досягнення в теорії та практиці, значна частина 
питань залишається об’єктом дискусій і потребує подаль-
шого опрацювання. Дослідження в основному зводяться 
до аналізу інтелектуалізації суспільства, інтелектуалізації 
економіки, інтелектуалізації виробництва, інтелектуаль-
ного капіталу підприємств. Недостатньо уваги приділя-
ється саме інтелектуалізації управління підприємством 
на основі розвитку бізнес-моделей як складних соціально-

технічних утворень, що також підтверджує актуальність 
дослідження.

Виклад основного матеріалу. Термін «інтелектуа-
лізація» означає використання інтелектуальних ресурсів 
людини, активізацію мислення і всіх складових такого 
складного явища, як інтелект, що об’єднує всі пізнавальні 
здібності особистості. Використання терміна «інтелектуа-
лізація» в економіці не є новим, оскільки термін «інтелек-
туалізація» став родовим і виступив основою для таких 
понять, як «інтелектуальний капітал», «інтелектуальні 
активи», «інтелектуальні ресурси», «інтелектуальні систе-
ми» та ін., в яких підкреслюється інший рівень, якісні зміни 
в контексті нових вимог, пов’язаних зі зростанням інтелек-
туальної активності. 

На думку Л. Ракова [6], «інтелектуалізація» – це ці-
леспрямоване розширення масштабу і покращання умов 
використання знань, підвищення творчих можливостей 
у межах соціальних систем. Нове розуміння інтелектуа-
лізації проглядається в роботах І. Ханіна [4], присвяче-
них проблематиці інноваційно-технологічного розвитку 
економіки, торкаючись рівня світового господарства, які 
стали теоретико-методологічною основою дослідження 
інтелектуалізації світового господарства. На наш погляд, 
«інтелектуалізація» означає набуття економічною систе-
мою нових якостей, пов’язаних із тим, що вона базується 
на інтенсивному використанні знань та інформаційному 
обміні. Вважаємо за необхідне запропонувати сфери інте-
лектуалізації соціально-економічних систем для подаль-
шої конкретизації як теоретико-методологічних, так і при-
кладних досліджень (рис. 1).
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рис. 1. Сфери інтелектуалізації соціально-економічних систем

Джерело: удосконалено авторами на основі [19]

У цьому контексті важливого значення набуває до-
слідження участі індивіда в транснаціональній взаємодії 
через такі показники людського капіталу, як адекватність 
початкової моделі людського капіталу новому соціально-
му контексту, можливість застосування отриманих раніше 
знань у новому середовищі, здатність до створення про-
дукту нового типу в іншому соціальному контексті, здат-
ність до освоєння нових освітніх технологій, можливість 
адаптації до нових норм, правил і традицій, тобто все те, 
що робить людину гнучкою і легко адаптивною до жит-

тя і організаційної культури [17]. Саме наявність досвіду 
підприємства впроваджувати технології інтелектуалізації 
процесу управління дозволяє оптимізувати час і простір 
при виконанні необхідних функції при здійсненні поточної 
діяльності, а також при перспективному плануванні рин-
ків, конкурентних стратегій та реалізації складових потен-
ціалу підприємства.

Існують різні підходи, за допомогою яких можна по-
рівнювати, ідентифікувати організаційні культури різних 
організацій. Адже відомо, що компанії відмовляються від 
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успішних стратегій, бо вони не сумісні або порушують 
структуру організаційної культури. Тому перед тим, як 
впровадити нову стратегію, доцільно звернути увагу, чи 
підходить вона до існуючої організаційної культури. Якщо 
ні, чи буде виправданий ризик прийняти її при зміні куль-
тури. Якщо говорити більш детально, то, перш за все, слід 
зазначити, що якщо організація націлена на стратегічні 
зміни, то необхідно приділити увагу існуючій організацій-
ній культурі, яка є важливим інструментом, який орієнтує 
персонал на загальні цілі підприємства, підтримання на-
лежної кваліфікації та прагнення постійного удосконален-
ня знань. Окрім того, організаційна культура містить в собі 
всі норми, цінності та правила, що формують інтелектуа-
лізацію підприємства, а отже, сприяють інтелектуалізації 
економіки [18]. Застосування організаційної культури при 
здійсненні змін дозволяє підприємству нівелювати опор 
персоналу при опрацюванні програми реструктуризацій-
них процесів, заснованих на необхідності удосконалення 
компетенцій в аспекті переосмислення функціональної 
насиченості їхньої праці. Це створює передумови приско-
рення прийняття адаптивних рішень і забезпечення необ-
хідними ресурсами потенціалу підприємства.

Насиченість творчими елементами управління під-
приємством на всіх рівнях організаційної структури спри-
яє його інтелектуалізації як системи і оптимізації структур-
них підрозділів, забезпечуючи вчасне виконання завдань 
і застосування сучасних технологій обробки інформації. 

Так, Поляков О. М. вважає, що інтелектуалізація економіки 
супроводжується: 

1) розвитком існуючих і появою нових спеціальних 
послуг, пов’язаних зі сферою знань та інформації, 
підвищенням якості людського капіталу; 

2) розробкою нових бізнес-моделей і форм орга-
нізації інтелектуальної діяльності на підприєм-
ствах; 

3) формуванням інституціонально-правового забез-
печення інтелектуальної діяльності, механізмів 
захисту прав на інтелектуальну власність; 

4) створенням спеціальних інформаційних систем, 
баз даних, баз знань, експертних систем, техноло-
гій обробки даних. Таким чином, прояви інтелек-
туалізації сучасної економіки є різноманітними 
і відкривають нові її особливості. Ці прояви схо-
дять на рівень світового господарства і породжу-
ють нові тенденції його розвитку [8].

Інтелектуалізація стає фактором і водночас новим 
аспектом розвитку кожної з основних форм міжнародних 
економічних відносин, оскільки зовнішньоекономічна ді-
яльність спонукає впроваджувати підходи і механізми 
в управлінні функціонуванням підприємств на засадах ін-
телектуалізації, формування інформаційного забезпечення 
для розвитку відповідної конкурентної стратегії, моніто-
рингу інтелектуальних ресурсів, впровадження інновацій, 
тощо (табл. 1). 

Таблиця 1

Вплив інтелектуалізації на розвиток основних форм міжнародних економічних відносин

Форми Вплив

міжнародна торгівля
виникають нові форми (механізми) ринків і угод, підвищується якість взаємодії продавців і покупців, 
прискорюються пошук партнерів і товарів та встановлення контактів; інтелектуалізація переважно 
означає отримання інформації і знань про ринки, товари, послуги, партнерів у новому форматі і режимі

міжнародна коопе-
рація виробництва

Створюються нові механізми взаємодії, організації спільної роботи, системи управління, охоплюючи пи-
тання контролю, безпеки, впровадження інновацій; інтелектуалізація виявляється у підвищенні якості 
інформаційного забезпечення, сприянні розробці і впровадженню інновацій

міжнародний 
науково-технічний 
обмін

Створюються нові моделі існуючих форм обміну з більш високою якістю інформаційного забезпечення 
і, зокрема, моніторингу інтелектуальних ресурсів; виникають нові інформаційні механізми інтеграції на-
укових співтовариств і взаємодії у межах співробітництва

міжнародний рух 
капіталу

Формуються нові платформи для аналітичної роботи, що передує інвестуванню, нові механізми моніто-
рингу ринків капіталу власниками активів та інформаційного забезпечення угод

міжнародні валютно-
фінансові відносини

у рамках спеціальних інформаційних систем створюються нові механізми відносин, методи здійснення 
розрахунків та інших операцій, інформаційного супроводу угод

міжнародна трудова 
міграція

використовуються нові механізми акумулювання інформації, пошуку вакансій / фахівців, у т. ч. за крите-
ріями навичок; з’явились професійні «міграційні мережі», а також віртуальна трудова міграція

Інтелектуалізація стає рушійною силою світогоспо-
дарського розвитку, принаймні з таких підстав: 

1) вона створює більш ефективні механізми та ін-
струменти міжнародних відносин із низькими 
трансакційними та інформаційними витратами; 

2) вона сприяє розвитку соціальних зв’язків та ство-
ренню більш досконалих інститутів; 

3) вона створює передумови для підвищення ефек-
тивності виробництва та обігу, починаючи з мі-
крорівня.

Економічна діяльність підприємств піддається як 
позитивному, так і негативному впливу численних залеж-
них і незалежних від діяльності підприємства факторів. 
Досліджуючи фактори, які впливають на інтелектуалізацію 
діяльності підприємств, виникає необхідність їх класифі-
кувати, оскільки, на наш погляд, це дозволить визначити 
більше можливостей для підприємств. Це особливо важ-
ливо для вирішення найважливішого управлінського за-
вдання – забезпечення стабільного економічного розвитку 
підприємства.
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Наведена класифікація (рис. 2) розподілена на дві 
частини: за сферою та за характером впливу.

Як видно з рис. 2, зовнішні фактори – це компонен-
ти середовища, в якому функціонує підприємство. Вони 
діляться на базові та додаткові. Основним базовим фак-
тором є стан економіки країни в цілому, який визначає 
умови функціонування підприємства, його контрагентів, 
рівень і ефективність взаємодії з якими безпосередньо 
чинить вплив на забезпечення підприємства інтелекту-
альними ресурсами. Додатковими факторами є наявність 
державної підтримки підприємств, інфраструктура, що 
сприяє розвитку підприємств. Внутрішні фактори охоплю-
ють особисті та професійні здібності людей, які керують 
підприємством. Це і рівень їх психологічної готовності, 
і рівень мотивації, професійна підготовка та інші фак-
тори. Соціально-психологічні, організаційно-правові та 
фінансово-економічні фактори взаємопов’язані і характе-
ризуються значним впливом один на одного [16].

Надзвичайно високий рівень різноманіття й склад-
ності протиріч і проблем здійснення соціально-економічних 
трансформацій підприємства, невизначеність та неперед-
бачуваність змін умов його функціонування обумовлюють 
переважно стратегічний характер управлінських рішень 
щодо регулювання процесів розвитку підприємства. 

Провідне місце в системі категорій, які використо-
вуються для обґрунтування пріоритетів управління розви-
тком підприємства, посідає формування закономірностей 
інтелектуалізації підприємства, основними ознаками яких 
є такі:

сфера виникнення; 
характер процесної спрямованості дослідження; 
реструктуризація процесів як основа удоскона- 
лення;
характер можливостей розвитку; 
функціональна сфера діяльності підприємства;  

виникнення нових потреб підприємства;  
відповідність організації виробництва її цілям; 
завдання, яке вирішується в ході формування та  
оцінки потенціалу підприємства.

Закономірності управління відбивають об´єктивно 
існуючі, істотні взаємозв´язки різних елементів, що повто-
рюються, а також явищ у процесі управління, їх розділяють 
на загальні й одиничні. Загальні закономірності властиві 
всім системам управління, а одиничні пов´язані з функціо-
нуванням окремих галузей, підприємств і організацій.

До загальних закономірностей управління можна 
віднести закономірність відповідності соціального змісту 
управління формам власності на засоби виробництва; за-
кономірність переважної ефективності свідомого рівно-
мірного управління; закономірність співвідношення керу-
ючих і керованих систем, суб´єкта й об´єкта управління; 
закономірність посилення процесів поділу і кооперації 
праці в управлінні. 

Для досягнення основної мети підприємства систе-
ма інтелектуалізації підприємства повинна вирішити такі 
завдання: 

1. Забезпечення інтелектуальними ресурсами, які має 
в своєму розпорядженні підприємство, і  в кон’ю-
н ктурі, що склалася на ринку. Це завдання забез-
печується шляхом найбільш ефективного квалі-
фікування персоналу підприємства не тільки за 
ступенем здібностей до праці у професійній сфері, 
але й за допомогою широкої підготовки працівни-
ка, його ставлення до роботи, креативної ініціа-
тивності, вміння приймати управлінські рішення 
з широкого кола питань. 

2. Забезпечення ефективної участі персоналу в ді-
яльності підприємства. Ця задача вирішується 
шляхом ефективного поєднання інтелектуальних 
і матеріальних ресурсів, що дає змогу зберегти 
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рис. 2. класифікація факторів, що впливають на інтелектуалізацію діяльності підприємства

Джерело: удосконалено авторами на основі [16]
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конкурентоспроможність на цільових ринках, 
а отже, впливає на забезпечення довгостроко-
вої прибутковості підприємства. Своєю чергою, 
це гармонізує інтереси власників підприємства 
і його найнятих робітників, стимулюючи, з одного 
боку, вклад працівників у досягнення необхідних 
цілій підприємства, а з іншого боку – гарантуючи 
їм достатній рівень їх соціального захисту [16].

Зважаючи на викладене, пропонуємо для комплек-
сного розуміння та формування процесів бізнес-модель 
формування підсистеми управління інтелектуально-знан-
нєвими активами у системі управління підприємством 
в  процесі інтелектуалізації (рис. 3).

Суб’єкти й об’єкти управління пропонуємо розгляда-
ти як проміжні стадії єдиного процесу під надбудовою од-
ного суб’єкта управління, щодо яких актуалізуватимуться 
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рис. 3. бізнес-модель формування підсистеми управління інтелектуально-знаннєвими активами у системі підприємства  
в процесі інтелектуалізації 

Джерело: [9, с. 128]

специфічні функції, методи, мотиватори, інструментарій 
залежно від об’єктів управління. У цьому контексті осно-
вну мету управління інтелектуально-знаннєвими активами 
підприємств будемо розуміти як зменшення дефіциту інте-
лектуальної складової у їх генерації та інтеграції, виявлен-
ня і сприяння їх дифузії, а також всебічного використання 
інтелектуальних активів для створення нових, сильніших 
конкурентних переваг [9].

Водночас бізнес-модель схематично описує логіч-
ність вивчення цього багатоаспектного процесу, почи-
наючи від факторів, що є передумовою інтелектуалізації, 
об’єктів, на які вона спрямована, і закінчуючи елементами 
моделі, яка охоплює принципи, методи, функції, стратегії 
та тактики, стадії здійснення процесу, механізми взаємодії 
суб’єктів, критерії оцінювання (рис. 4).

Пропонуємо використати п’ять основних процесів, 
що допоможуть сформувати й застосувати бізнес-модель 
оцінювання ефективності інтелектуалізації підприємства:

I етап – передбачає формулювання мети оцінювання 
із виокремленням пріоритетів для підприємств, враховую-
чи їхню специфіку, форму власності, організаційно-правову 
форму, масштаби діяльності. 

II етап – пов’язаний із розробленням критеріїв, тобто 
з’ясуванням того, що необхідно оцінювати, як це потрібно 
робити, й визначенням механізму та необхідного інстру-
ментарію. 

III етап – виконує підготовчі роботи щодо впрова-
дження бізнес-моделі оцінювання ефективності, а саме: 
планування доступу до необхідної інформації, побудова 
бізнес-моделі оцінювання, розроблення належної конфігу-
рації опрацювання й розподілу показників. 

IV етап – передбачає комплексні заходи щодо управ-
ління підприємством на основі напрацьованих критеріїв, 
тобто практичну управлінську діяльність із критеріями. 

V етапом – є, власне, управління самою бізнес-
моделлю оцінювання ефективності інтелектуалізації – її ді-
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рис. 4. бізнес-модель трансформації інтелектуально-знаннєвих активів підприємств

Джерело: [9, с. 173]
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агностування на відповідність критеріїв цілям підприємств 
та зацікавлених сторін, їх адекватність розвитку зовніш-
нього середовища, систематичне оновлення, доповнення 
й удосконалення [9].

Отже, слід зазначити, що блокування будь-якого еле-
менту (на рівнях) економіки як соціально-економічної сис-
теми призводить до руйнування зв’язків між елементами 
та їх невідповідністю, а також порушує адаптованість вико-
ристання ресурсів і функціональних систем підприємства. 
У діяльності підприємства важливу роль відіграє його ін-
новаційна діяльність, що і є передумовою інтелектуалізації 
підприємства. Причому набір факторів, які перешкоджа-
ють інноваційній діяльності підприємств, такі:

висока вартість науково-дослідних робіт, а також  
їх тривалість обмежують кількість суб’єктів бізне-
су, які здатні виконувати їх;
обмежена державна підтримка та фінансування  
бюджету для розробки та впровадження іннова-
ційних продуктів. 
недосконалість реалізації стимулюючої функції  
оподаткування інноваційних продуктів через від-
сутність відповідних пільг [1].

Система оцінки та контролю за результатами діяль-
ності інтегрованої структури включає в себе кілька рівнів: 
рівень самого формування та рівень учасників інтеграцій-
ного процесу. Контроль дає змогу керівництву переконати-
ся у правильності управлінських рішень. Він проводиться 
у кілька етапів: 

1) визначення об’єкта контролю; 
2) розробка плану проведення та визначення відпо-

відальних осіб; 
3) одержання інформації про досягнуті результати 

і  порівняння їх з відповідними нормативами; 
4) узагальнення результатів контролю та коригуван-

ня діяльності [10].
Таким чином, кожне підприємство, яке виходить на 

світовий рівень, повинно діяти у глобальному інформа-
ційному середовищі, враховуючи у своїй діяльності між-
народні аспекти і вплив, що розширюються. Системи, які 
ними використовуються для забезпечення інформаційних 
потоків і обробки даних, повинні максимально відповідати 
вимогам інтелектуалізації.

Висновки. Інтелектуалізація стала однією з особли-
востей сучасної економіки. Вона має різні прояви, біль-
шість з яких так або інакше проектуються на рівень світо-
вого господарства. Інтелектуалізація, що тісно пов’язана 
з інформатизацією, впливає на розвиток усіх основних 
форм міжнародних економічних відносин, сприяючи їх 
інтенсифікації, підвищенню якості взаємодій, появі нових 
тенденцій. Це визначає напрями еволюції світогосподар-
ської системи.

Інтелектуалізація процесів прийняття рішень поля-
гає у налагодженні зв’язків між інформаційними об’єктами, 
що аналізуються, та особою, що приймає рішення, з авто-
матизованою системою. Інтелектуальне управління під-
приємством викликає необхідність створення і застосу-
вання методів, моделей та засобів інтелектуалізації інфор-
маційного забезпечення.

Перехід до інтелектуалізації бізнес-моделей еконо-
мічного зростання неможливий без побудови нового меха-

нізму соціального розвитку, заснованого на збалансованос-
ті творчої свободи особистості, підприємницької свободи, 
соціальної справедливості та конкурентоспроможності.

ЛІТеРАТУРА 

1. аrefieva O., Piletska S., аrefiev S. the innovative activity 
of enterprises as a prerequisite for sustainable economic develop-
ment. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (1). р. 1–8.

2. Sardak S., Samoylenko A. national economies intellectu-
alization evaluating in the world economy. Економічний часопис-
ХХІ. 2014. № 9–10 (2). С. 4–7. 

3. Самойленко а. о. глобальна інтелектуалізація міжна-
родного руху людських ресурсів : автореф. дис. канд. екон. наук :  
08.00.02. київ, 2016. 20 с. 

4. Ханін і. г. інституційні передумови функціонування ін-
формаційного простору національної економіки : [монографія]. 
донецьк : арт-преС, 2012. 270 с. 

5. Санто Б. технология самопревосхождения. URL: http://
www.mag. innov.ru 

6. ракова л. н., карпенко к. в. інтелектуалізація праці та 
тенденції її розвитку в україні. Вісник Східноукраїнського націо-
нального університету. 2012. № 1 (172). С. 206–211.

7. міхньова С. г. інтелектуалізація економіки: інновацій-
не виробництво та людський капітал. URL: http://www.harmony.
com.ua/text/2216.html

8. поляков о. м. Сутність та прояви інтелектуалізації сві-
тогосподарського розвитку. Глобальні та національні пробле-
ми економіки. 2016. вип. 3. С. 84–88.

9. Cитник й. С. інтелектуалізація систем менеджменту 
промислових підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. 
львів, 2018. 615 с.

10. мягких і. м. основні напрямки вдосконалення меха-
нізму управління інтегрованими бізнес-структурами (іБС) 
авіапідприємств. Науковий вісник Херсонського державного уні-Науковий вісник Херсонського державного уні-
верситету. Сер. : економічні науки. 2014. вип. 6 (3). С. 46–49. 

11. иноземцев в. постиндустриальная экономика и «по-
стиндустриальное общество»: терминологические и концеп-
туальные проблемы. Общественные науки и современность. 
2001. № 3. С. 140–152.

12. Herman A. van den Berg. models of intellectual capital 
valuation: a comparative evaluation. 2004. URL: http://business.
queensu.ca/knowledge/

13. друкер п., питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. 
м. : вильямс, 2007. 272 с.

14. кастельс м. информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура. м. : гу вШэ, 2000. 458 с.

15. Ступнікер г. Формування і оцінка інтелектуального 
капіталу підприємства. Економічний аналіз. 2010. № 5. С. 189–
192.

16. Хаврова к. С. методологічні основи інтелектуалізації 
діяльності підприємства для економічної стабілізації. Причор-
номорські економічні студії. 2016. вип. 6. С. 121–125.

17. полоус о. в. управління мобільністю людського капі-
талу в умовах транснаціонального бізнесу. Проблеми систем-
ного підходу в економіці. 2017. вип. 3 (59). С. 68–74.

18. лепейко т. і., Баркова к. о. обґрунтування теоре-
тичних засад зв’язку організаційної культури та стратегії під-
приємства. Інтелект XXI. 2019. № 3. С. 66–73.

19. кісь С. я. наукові основи інтелектуалізації діяльності 
підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. івано-Франківськ, 
2016. 443 с.



119Проблеми економіки № 4 (42), 2019

економіка та управління підприємствами

REFERENCES

Arefieva, O., Piletska, S., and Arefiev, S. “the innovative activ-
ity of enterprises as a prerequisite for sustainable economic devel-
opment“. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4 (1) (2018): 1-8.

Druker, P., and Piter, F.Zadachi menedzhmenta v XXI veke 
[management tasks in the 21st Century]. moscow: Vilyams, 2007.

Herman, A. van den Berg. “models of intellectual capital val-
uation: a comparative evaluation“. 2004. http://business.queensu.
ca/knowledge/

Inozemtsev, V. “Postindustrialnaya ekonomika i «postindus-
trialnoye obshchestvo»: terminologicheskiye i kontseptualnyye 
problemy“ [Postindustrial Economy and «Postindustrial Society»: 
terminological and Conceptual Problems]. Obshchestvennyye nau-
ki i sovremennost, no. 3 (2001): 140-152.

kastels, m.Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchest-
vo i kultura [Information Age: Economics, Society and Culture]. 
moscow: GU VShE, 2000.

khanin, I. H.Instytutsiini peredumovy funktsionuvannia infor-
matsiinoho prostoru natsionalnoi ekonomiky [Institutional Prereq-
uisites for the Functioning of the national Economy’s Information 
Space]. Donetsk: ARt-PRES, 2012.

khavrova, k. S. “metodolohichni osnovy intelektualizatsii 
diialnosti pidpryiemstva dlia ekonomichnoi stabilizatsii“ [meth-
odological Bases of Intellectualization of Enterprise Activity for 
Economic Stabilization]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 6 
(2016): 121-125.

kis, S. ya. “naukovi osnovy intelektualizatsii diialnosti pid-
pryiemstv“ [Scientific Bases of Intellectualization of Activity of the 
Enterprises]: dys. … d-ra ekon. nauk : 08.00.04, 2016.

Lepeiko, t. I., and Barkova, k. O. “Obgruntuvannia teoretych-
nykh zasad zviazku orhanizatsiinoi kultury ta stratehii pidpryiem-
stva“ [Substantiation of theoretical Bases of Communication of 
Organizational Culture and Enterprise Strategy]. Intelekt XXI, no. 3 
(2019): 66-73.

miahkykh, I. m. “Osnovni napriamky vdoskonalennia me-
khanizmu upravlinnia intehrovanymy biznes-strukturamy (IBS) 
aviapidpryiemstv“ [main Directions of Improvement of the mecha-
nism of management of the Integrated Business Structures (IBS) of 

Aviation Enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho 
universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, no. 6(3) (2014): 46-49.

mikhnyova, S. H. “Intelektualizatsiia ekonomiky: innovatsi-
ine vyrobnytstvo ta liudskyi kapital“ [Intellectualization of the 
Economy: Innovative Production and Human Capital]. http://www.
harmony.com.ua/text/2216.html

Poliakov, O. m. “Sutnist ta proiavy intelektualizatsii svitohos-
podarskoho rozvytku“ [the Essence and manifestations of Intellec-
tualization of World Economic Development]. Hlobalni ta natsion-
alni problemy ekonomiky, no. 3 (2016): 84-88.

Polous, O. V. “Upravlinnia mobilnistiu liudskoho kapitalu v 
umovakh transnatsionalnoho biznesu“ [Human Capital mobility 
management in transnational Business]. Problemy systemnoho pid-
khodu v ekonomitsi, no. 3(59) (2017): 68-74.

Rakova, L. n., and karpenko, k. V. “Intelektualizatsiia pratsi ta 
tendentsii yii rozvytku v Ukraini“ [Intellectualization of Labor and 
tendencies of its Development in Ukraine]. Visnyk Skhidnoukrains-
koho natsionalnoho universytetu, no. 1(172) (2012): 206-211.

Samoilenko, A. O. “Hlobalna intelektualizatsiia mizhnarod-
noho rukhu liudskykh resursiv“ [Global Intellectualization of the In-
ternational Human Resources movement]: avtoref. dys. kand. ekon. 
nauk : 08.00.02, 2016.

Santo, B. “tekhnologiya samoprevoskhozhdeniya“ [technol-
ogy of Self-transcendence]. http://www.mag.innov.ru

Sardak, S., and Samoylenko, A. “national economies intel-
lectualization evaluating in the world economy“. Ekonomichnyi 
chasopys-XXI, no. 9-10(2) (2014): 4-7.

Stupniker, H. “Formuvannia i otsinka intelektualnoho kapi-
talu pidpryiemstva“ [Formation and Evaluation of the Intellectual 
Capital of the Enterprise]. Ekonomichnyi analiz, no. 5 (2010): 189-
192.

Sytnyk, I. S. “Intelektualizatsiia system menedzhmentu 
promyslovykh pidpryiemstv“ [Intellectualization of Industrial En-
terprise management Systems]: dys. … d-ra ekon. nauk : 08.00.04, 
2018.

Стаття надійшла до редакції 31.10.2019 р.

 


