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Вступ. Об'єктивною необхідністю подолання кризових явищ у національній 

економіці, рішення проблем формування механізмів, спрямованих на 

удосконалення внутрішнього стану підприємства й потребуючих безупинного 

пошуку нових форм і методів господарювання, відповідних організаційних 

структур є пошук ефективної системи управління процесом інтелектуалізації на 

підприємстві.  

Деякі з цих проблем у різній мірі враховуються в процесі організації, 

контролю, планування господарської діяльності підприємства. Однак 

комплексний, інтегрований підхід до управління процесом інтелектуалізації в 

системі стратегічного розвитку підприємства дотепер не одержав достатнього 

теоретичного й практичного обґрунтування.  



Вивчення економічної літератури показало, що різні аспекти 

інтелектуалізації діяльності розглядалися в багатьох працях [1,2,8]. Однак 

більшість вчених розглядає процес інтелектуалізацією окремо від процесів 

розвитку підприємства.  

Основний текст. В ринковій економіці інтелектуалізація діяльності 

повинно означати створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно 

функціонуючої системи з певними цільовими установками та 

взаємопов’язаними елементами. Сам по собі процес інтелектуалізації діяльності 

є важливою складовою всього процесу управління на підприємстві, а основні 

його елементи будуть визначатися функціями, що виконує система управління 

процесом управління інтелектуалізацією діяльності .  

Як вже зазначалося, в сучасному періоді управління інтелектуалізацією як 

єдиного процесу, який визначав би усю політику підприємства не існує. 

Створення систем управління процесом інтелектуалізації в сучасних умовах 

перебуває на тому рівні, коли керівники підприємств та економісти вже 

усвідомили цінність інтелектуалізації діяльності, але ще не мають достатніх 

знань у цій сфері, що обумовлено недостатністю відповідної теоретичної бази 

для розробки та впровадження ефективної системи управління процесом 

інтелектуалізації підприємства. Ринкова система господарювання підприємств, 

яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та критеріїв управління 

процесом інтелектуалізації підприємства. 

В свою чергу, саме управління може бути як ефективним, так і 

неефективним. При цьому управління ефективністю – багатогранна проблема, 

яка допускає можливість використання різних підходів та концепцій. Тому, 

діяльність підприємств повинна бути спрямована на підвищення його 

ефективності, яка полягає у виборі найбільш оптимального підходу, що 

відповідає умовам функціонування підприємства та не порушує загальної 

концепції управління. 



Всебічний аналіз існуючих підходів до визначення поняття «ефективність 

управління» дало змогу графічно інтерпретувати підходи щодо її визначення 

(рис.1). 

Рисунок 1 – Графічне інтерпретування підходів щодо визначення поняття 

«ефективність управління» 
Джерело: складено автором на основі [3-5,8] 

 

Набуття конкурентних переваг як основи розвитку підприємства на 

сучасному етапі поглиблення ринкових перетворень потребує ефективного 

використання всього потенціалу підприємства.  

Державний стандарт України, гармонізований до ISO 9000:2000, 

передбачає застосування до ефективності процесно-системного підходу, суть 

якого полягає у використання системи ідентифікованих процесів при правління 

підприємствами. «Бажаного результату досягають ефективніше, якщо 

діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом» [6]. У 
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Функціональний (вибірковий) 
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Цільовий підхід: визначає 
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зв’язку з цим конструктивним стає питання застосування процесно-системного 

підходу в управлінні системою. 

Управління ефективністю необхідно розглядати як систему, яка 

складається з визначеної кількості елементів, а досягти успіху вона може лише 

за умов скоординованих дій її основних складових, вірно вибраних методів 

управління, системи управління ефективністю. 

Ефективна система управління процесом інтелектуалізації на підприємстві 

сприяє забезпеченню досягнення цілей підприємства, досягненню стійких 

конкурентних переваг та інноваційному розвитку.  

Таким чином, при формуванні системи ефективного управління процесом 

інтелектуалізації на підприємстві необхідно враховувати особливості цього 

процесу, як економічної категорії. По-перше, це динамізм, тобто, процес 

інтелектуалізації постійно рухається та змінюється. Так, у ринкових умовах 

постійно змінюються активність персоналу, інноваційні розробки тощо. Тому 

процес інтелектуалізації у статистиці розглядаються дуже умовно і без 

відображення їхнього рівня у реальному житті. 

По-друге, процес інтелектуалізації діяльності на підприємстві потребує 

застосування широкого спектра прийомів та методів в управлінні ним, що 

ускладняється відсутністю абсолютно точних методів виміру. Важливу роль 

відіграє й та обставина, що інтелектуалізація діяльності впливає на 

економічний результат діяльності підприємства  

Дослідження сутності інтелектуалізації діяльності підприємства дозволило 

розробити загальні критерії ефективності системи управління процесом 

інтелектуалізації на підприємстві та графічно їх інтерпретувати на рис.2. 

Враховуючи приведені критерії ефективності системи управління 

процесом інтелектуалізації на підприємстві можна сформулювати ряд вимог до 

формування системи управління ними, що будуть визначатися особливостями 

практичної діяльності підприємства. 

 



 
Рисунок 2 – Систематизація різних підходів щодо основних критеріїв 

управління процесом інтелектуалізації на підприємстві 
Джерело: складено автором за [1,2,8] 

 

Висновки. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 

використання критеріїв управління процесом інтелектуалізації на підприємстві 

створює основу високих темпів розвитку підприємства, досягнення необхідних 

кінцевих результатів його господарської діяльності та постійного росту його 

ринкової вартості. Їх перелік може бути розширений, проте без врахування 

Функції 
1. Прогнозування та 
планування 
інноваційного розвитку 
на основі системного 
аналізу як об'єктів, так і 
процесів 
інтелектуалізації. 
2. Формування 
внутрішньої кількісної 
та якісної інформації 
для використання в 
оперативному 
управлінні 
господарчою 
діяльністю підприємств 
та контролюванні дій 
персоналу. 
3. Виявлення наявного 
фактичного складу 
інтелектуального 
потенціалу на 
підприємстві 

Цілі 
1. Інноваційне 
управління персоналом. 
 
2. Управління 
інформацією та 
знаннями. 
 
3. Довгострокове 
забезпечення 
конкурентоспроможності 
на ринку 

 

Завдання 
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розглянутих критеріїв не можливо розраховувати на створення ефективної 

системи управління процесом інтелектуалізації діяльності на підприємстві. 
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Abstract. In the modern period of intellectualization management as a single process, which 
would determine all enterprise policies do not exist. The creation of systems for managing the 
intellectualization process in modern conditions is at a level where business leaders and economists 
have already realized the value of intellectualization of activities, but do not yet have sufficient 
knowledge in this area due to the lack of a corresponding theoretical basis for the development and 
implementation of an effective system for managing the enterprise intellectualization process. 
Therefore, in the work based on the research conducted graphically interpreted approaches to 
define the concept of "management efficiency". They include: process approach, system approach, 
target approach and process-oriented approach. 

The research of existing systems of management of the process of intellectualization of the 
enterprise activity allowed to develop general criteria of the efficiency of the management system of 
the process of intellectualization in the enterprise, which form the basis of high rates of enterprise 
development, achieve the necessary final results of its economic activity and the constant growth of 
its market value. Their list can be expanded, but without taking into account the criteria considered 
it is impossible to rely on creating an effective system for managing the process of 
intellectualization of activities in the enterprise. 

Key words: efficiency of management; management system; the process of intellectualization; 
performance criteria 
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