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Abstract. With globalization accelerating in the world economy, managerial innovations and ways to ensure the intel-
lectualization of the activities of modern enterprises and companies that are capable of ensuring their further holistic 
development comes first. The formation and implementation of an effective mechanism for holistic development man-
agement of an enterprise, taking into account the processes of intellectualization, enables it to achieve a decent level of 
competitiveness in all markets and take the available advantages of modern information technologies. The purpose of 
the article is to develop an effective mechanism for management the holistic development of the enterprise, taking into 
account the processes of intellectualization and socio-economic factors of macro- and mega- levels. The methodologi-
cal basis of the study is method of comparison, method of informal content analysis, graphical method and method of 
generalizing information obtained from available sources of information. The analysis of key indicators on the topic of 
the research identified the need to develop new approaches to the intensification of production and marketing activities, 
improving the quality of products and services, finding new markets and attracting investors to domestic enterprises. 
It was determined that the intellectualization of the enterprise should be based on the effective usage of information 
technology and intellectual resources (human capital). A new conceptual contribution is the proven interdependence 
between the process of intellectualization of enterprise activity and its holistic development. It is emphasized that the 
human resources management of the enterprise, as the main carrier of intellectualization of the enterprise`s activities, 
is predominantly strategic in nature, while financial management is mainly an operational function without which the 
implementation of other types of management is impossible. A mechanism for managing the holistic development of 
an enterprise, taking into account the processes of intellectualization and socio-economic factors of macro- and mega- 
levels, is proposed, which reflects the practical aspects of planning, implementation and control of quantitative and 
qualitative changes in its functioning.
Key words: holistic development; enterprise; information technologies; human capital; innovation; intellectualization 
of the management; global economy.
Анотація. В умовах прискорення процесів глобалізації у світовій економіці на перше місце виходять управлін-
ські інновації та шляхи забезпечення інтелектуалізації діяльності сучасних підприємств та компаній, які здатні 
забезпечити їх подальший холістичний розвиток. Формування та реалізація дієвого механізму управління хо-
лістичним розвитком підприємства з урахуванням процесів інтелектуалізації дає йому можливість досягти гід-
ного рівня конкурентоспроможності на всіх ринках та використати доступні переваги сучасних інформаційних 
технологій. Мета статті полягає у виробленні ефективного механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів. 
Методологічну основу дослідження становлять метод порівняння, метод неформалізованого контент-аналізу, 
графічний метод і метод узагальнення відомостей, отриманих із доступних джерел інформації. Аналіз ключо-
вих показників за тематикою проведення дослідження визначив необхідність вироблення новітніх підходів до 
інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, підвищення якості продукції та послуг, пошуку нових ринків 
збуту та залучення інвесторів вітчизняними підприємствами. Було визначено, що інтелектуалізація діяльнос-
ті підприємства має базуватися на ефективному використанні інформаційних технологій та інтелектуальних 
ресурсів (людського капіталу). Новим концептуальним внеском є доведена взаємозалежність між процесом 

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ



30

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2019

інтелектуалізації діяльності підприємства та його холістичним розвитком. Наголошується на тому, що управ-
ління людськими ресурсами як головний носій інтелектуалізації діяльності підприємства носить переважно 
стратегічний характер, тоді як фінансове управління є переважно операційною функцією, без якої неможлива 
реалізація інших видів управління. Запропоновано механізм управління холістичним розвитком підприємства 
з урахуванням процесів інтелектуалізації та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів, який ві-
дображає практичні аспекти планування, реалізації та контролю за кількісними та якісними змінами в його 
функціонуванні.
Ключові слова: холістичний розвиток; підприємство; інформаційні технології; людський капітал; інновації; 
інтелектуалізація управління; глобальна економіка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В умовах глобалізації світогосподарських зв’язків 

процеси інтелектуалізації, як діяльності суб’єктів 
господарювання, так і управління, стають ключовим 
чинником їхнього подальшого розвитку. Інтелекту-
алізація на рівні окремих підприємств та компаній 
проявляється, як правило, в причинно-наслідково-
му зв’язку між учасниками соціально-трудових від-
носин, які є носіями людського капіталу та новими 
технологіями, що можуть інтенсифікувати виробни-
чий процес та прискорити розвиток підприємства. Ін-
телектуалізація господарських відносин є рушійною 
силою у виникненні конкурентної боротьби за во-
лодіння інтелектуалізованими представниками кон-
кретного соціуму та технологіями, які можуть бути 
використанні з їхньою допомогою. Досягнення гід-
ного рівня конкурентоспроможності та використання 
всіх зазначених переваг можливе лише за умови фор-
мування та реалізації дієвого механізму управління 
холістичним розвитком підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні та зарубіжні науковці досить давно 
займаються дослідженням питань, що пов’язані з 
розвитком підприємства, управлінням даним проце-
сом та проявами холістичних характеристик у ньому. 
Зокрема, прихильниками процесуального підходу до 
визначення поняття «розвиток підприємства» є О.В. 
Шубравська [1], О.В. Раєвнєва [2] та Ю.С. Погорє-
лов [3]. У результаті свого розвитку підприємство, на 
думку на даних авторів, виконує сукупність певних 
взаємопов’язаних процесів і дій, які призводять до 
зміни його якісних та кількісних характеристик, не 
охоплюючи при цьому управління.

Виключно на якісних змінах у процесі розвитку 
підприємства наполягають такі автори, як Н.В. Афа-
насьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудика [4] та Е.М. Корот-
ков [5]. При цьому вони зазначають, що в результаті 
реалізації даних якісних змін відбувається формуван-
ня нових властивостей системи (підприємства), під-
силюється її здатність чинити опір чинникам зовніш-
нього середовища.

Ю.А. Плугіна [6] висловлює думку про те, що 
розвиток підприємства реалізується за допомогою 

використання таких ключових ресурсів, як інте-
лектуально-кадрові та інформаційні технології. На 
нашу думку, такий ресурсний підхід є досить раці-
ональним в умовах інтелектуалізації всіх сфер еко-
номічної діяльності держави та окремих суб’єктів 
господарювання, включаючи процес інтелектуаліза-
ції управління.

Р.О. Побережний [7] та О.Є. Кузьмін [8] надають 
розвитку підприємства дещо філософського значен-
ня, відзначають циклічність та спіральність даного 
процесу. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [9] та 
В. Кифяк [10] є прихильниками визначення розвитку 
підприємства як довгострокової програми, що спря-
мована як на управління окремими видами діяльності 
підприємства, так і на управління ним загалом із ме-
тою досягнення відповідних пріоритетних цілей.

І.А. Богатирьов [11], Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна 
[12] та С.П. Дунда [13] розглядають поняття розвитку 
підприємства під кутом того, що воно є соціально-
економічною системою і взаємодіє як із внутрішнім 
середовищем, так із зовнішнім середовищем, сприй-
маючи зміни та реагуючи на них відповідно. Даний 
підхід, на нашу думку, є досить цікавим, але не до 
кінця вивченим і розкритим, особливо через переваги 
холістичного розвитку підприємств.

На даному етапі холістичне управління багатьма 
авторами розглядається виключно як одна з функцій 
маркетингу, яка направлена на формування певної 
загальної концепції в ньому, що покликана виріши-
ти питання взаємодії ключових маркетингових еле-
ментів між собою (Ф. Котлер [14], Т.О. Загорна [15], 
А.А. Криковцев [16], Н.О. Чучко [17]). На нашу дум-
ку, холістичне управління та холістичний розвиток не 
обмежуються виключно маркетинговою діяльністю, а 
можуть стосуватися всіх аспектів діяльності підпри-
ємства, інтегруючи їх у загальний механізм управлін-
ня холістичним розвитком підприємства. Схожої дум-
ки притримуються такі автори, як О.А. Козлова [18] 
та І.В. Семеняк [19].

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Таким чином, перш ніж формувати механізм 
управління холістичним розвитком підприємства з 
урахуванням процесів інтелектуалізації, необхідно 
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визначити соціально-економічні умови функціону-
вання підприємств із відповідними характеристиками 
зовнішнього середовища.

Мета дослідження – вироблення ефективного 
механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
та соціально-економічних чинників макро- та мега-
рівнів.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отримані результати ґрунтуються на застосуванні 
методу порівняння, неформалізованого контент-ана-
лізу, графічного методу та методу узагальнення відо-
мостей, отриманих із доступних джерел інформації. 
Об’єктом дослідження є соціально-економічні чин-
ники, що впливають на розвиток підприємств. Пред-
метом дослідження є методологічні та прикладні 
аспекти формування механізму управління холістич-
ним розвитком підприємства з урахуванням процесів 
інтелектуалізації.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Як зазначалося вище, соціально-економічні умо-

ви чинять значний вплив на холістичний розвиток 
підприємства, формуючи його позитивні чи негативні 
характеристики. Одним з основних показників діяль-
ності будь-якої економіки є рівень експорту продук-
ції, що виробляється вітчизняними підприємствами. 
Розглянемо динаміку середньої вартості експорту 
тони сировинної продукції України за 2011–2019 
роки (рис. 1).

Представлена на рис. 1 динаміка дозволяє робити 
висновок про те, що світові ринки сировини зараз не 
значно впливають на обсяги українського експорту. 
Девальвація юаню, що відбулася у 2019 році на тлі по-

силення конфронтації зі США, значним чином впли-
нула на економіки різних країн світу. У даних умовах 
продукція агропромислового комплексу України та 
метали можуть дещо знизитися в ціни, але швидко 
повернуться до своїх значень, адже середня вартість 
тони сировинної продукції зараз знаходиться на рівні 
2014 року. Падіння цін на енергопродукти дозволить 
нашій державі знизити об’єми імпорту, що сприятиме 
створенню передумов для холістичного розвитку під-
приємств та компаній.

Порівняємо товарну структуру експорту України 
за 2008 та 2018 рік (рис. 2).

Динаміка товарної структури експорту України, 
зображена на рис. 2, свідчить про те, що кризові яви-
ща світової економіки поряд із нестабільністю осно-
вних торговельних партнерів України можуть при-
звести до падіння експорту не лише в сировинних 
галузях нашої економіки, але й у харчовій, легкій та 
важкій помисливості, що є критичним, зважаючи на 
те, що їхні позиції на поточному етапі розвитку є до-
сить нестабільними.

У заданих умовах особливої важливості набу-
ває процес імплементації раціонального механізму 
управління холістичним розвитком підприємств да-
них секторів економіки з метою соціалізації бізнесу 
та приведення його у відповідність до міжнародних 
стандартів, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників в умовах посилення 
процесів глобалізації. Це створює певні загрози для 
стабільності соціально-економічних умов реаліза-
ції людського капіталу та потребує інтелектуалізації 
управління всіх видів діяльності суб’єктів господа-
рювання.

Така ситуація вимагає від керівництва вітчиз-
няних підприємств пошуку новітніх підходів до  
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Рис. 1. Динаміка середньої вартості експорту тони сировинної продукції України 
за 2011-2019 роки (тис. дол./тонну)
Джерело: побудовано за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [20]
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інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, 
підвищення якості продукції та послуг, пошуку нових 
ринків збуту та залучення інвесторів. Засобом для ви-
рішення вказаної проблеми може стати всебічна інте-
лектуалізація діяльності підприємства за допомогою 
використання інтелектуальних ресурсів (людського 
капіталу) та інформаційних технологій, що дозволить 
задіяти переваги холістичного розвитку підприємств.

Згідно з інформацією, представленою у звіті Світо-
вого економічного форуму щодо глобальної конкурен-
тоспроможності «The Global Competitiveness Report 
2018», Україна посідає 83-тю позицію в рейтингу се-
ред 140 досліджених країн. За підіндексом «Інновацій-
на спроможність» на 2018 рік Україна посідає 58-ме 
місце, а за підіндексом «Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій» – 77-ме [21].

Європейське інноваційне табло станом на 2018 рік 
найбільш інноваційно розвиненою країною визнає 
Швецію. Також досить позитивними значеннями від-
мічені Данія, Фінляндія, Німеччина та Нідерланди. 
Україна, порівняно з лідерами даного рейтингу, від-
стає за всіма показниками, крім показників людських 
ресурсів (110,3%) та впливу зайнятості (77,5%) (рис. 
3). Найбільш слабкими місцями є зв’язки і підпри-
ємництво (9,5%) та інноваційне середовище (4,1% – 
2017 р., за 2010 р. та 2016 р. дані відсутні) [22].

Важливим чинником і показником, який характе-
ризує якість інтелектуальних ресурсів у глобальних 
масштабах, є Глобальний індекс конкурентоспромож-
ності талантів. У 2019 році Україна втратила за да-
ним індексом дві позиції, перемістившись з 61-го на  
63-тє місце (всього досліджувалося 125 країн світу). 
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Рис. 2. Товарна структура експорту України за 2008 та 2018 роки (%)
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Показники, що характеризують інноваційний та 
технологічний рівень держави, за даним індексом 
входять до таких критеріїв, як «ринкові та норматив-
ні можливості» і «глобальні знання». За критерієм 
«ринкові та нормативні можливості» у 2019 році по-
зиції України зросли лише за показником «розвиток 
кластерів» (101 місце, у 2018 році – 111 місце) [23]. 
Але при цьому слід зазначити, що критерій «глобаль-
ні знання» характеризує Україну як країну зі значним 
кадровим потенціалом (рис. 4).

Дана думка підтверджується значенням таких по-
казників, як «робоча сила з вищою освітою» – 2-ге 
місце, «наявність науковців та інженерів» – 24-те міс-
це і «дослідники» – 48-ме місце. При цьому зазнача-
ється, що публікаційна активність зменшилася: за по-
казником «статті в наукових журналах» за рік Україна 
втратила 15 позицій. Частка експорту з високою дода-
ною вартістю також зменшилася – Україна змістилася 
в рейтингу на 6 позицій.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таким чином, українські підприємства володіють 
достатнім інтелектуальним потенціалом для впрова-
дження новітніх інформаційних технологій та здатні 
в повній мірі реалізувати механізм управління холіс-
тичним розвитком з урахуванням заданих вище кри-
теріїв.

При цьому інтелектуалізація управління холіс-
тичним розвитком підприємства має ґрунтуватися на 
чіткому визначенні його місії та цілей, комплексно-
му аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища 
його діяльності (рис. 5).

На нашу думку, всі складники процесу управлін-
ня холістичним розвитком підприємства є взаємоза-
лежними та взаємодоповнюючими і мають функціо-
нувати в єдності. Управління стратегічним розвитком 

підприємства передбачає визначення пріоритетних 
моментів у його розвитку, згідно з якими мають кори-
гуватися та виконуватися всі інші види управлінської 
діяльності. Наступними за значимістю є фінансове 
управління та управління людськими ресурсами під-
приємства, адже, як було визначено в межах прове-
дення даного дослідження, вітчизняні підприємства 
володіють достатнім кадровим потенціалом, який 
розкритий не в значній мірі та потребує більшої ува-
ги. Тобто управління людськими ресурсами підпри-
ємства носить переважно стратегічний характер, тоді 
як фінансове управління є переважно операційною 
функцією, без якої неможлива реалізація інших видів 
управління.

Процеси інтелектуалізації діяльності підприєм-
ства набувають ключового значення для його холіс-
тичного розвитку в умовах посилення конкуренції на 
світових ринках. Вони дозволяють формувати та аку-
мулювати інтелектуалізований досвід на всіх рівнях 
підприємства, накопичувати потрібну інформацію, 
створювати передумови для передачі знань, освоєн-
ня та створення нових технологій. Маючи достатньо 
розвинений людський капітал та можливість викорис-
тання сучасних інформаційних технологій, вітчизня-
ні підприємства можуть успішно інтелектуалізувати 
свою діяльність та підвищити професійну компетент-
ність кадрів, забезпечивши стабільність холістичного 
розвитку та економічні вигоди від функціонування.

Процеси інтелектуалізації діяльності поряд з 
управлінням холістичним розвитком підприємства є 
підґрунтям зростання ефективності всіх видів діяль-
ності підприємства, а сучасні інформаційні та комуні-
каційні технології дозволяють безперервно здійсню-
вати обмін інформацією та креативними рішеннями 
як у межах одного підприємства, так і в мережі парт-
нерських зв’язків. Дані технології в разі імплементації  
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Рис. 5. Механізм управління холістичним розвитком підприємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
та соціально-економічних чинників макро- та мегарівнів
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їх в управлінську діяльність дозволяють приймати 
обґрунтовані рішення більш швидко та ефективно. 

Інтелектуалізовані підприємства в умовах гло-
бальної конкуренції є дієвим механізмом, що здатний 
ефективно реалізовувати всі етапи управління холіс-
тичним розвитком. Сукупність функцій, якими воло-
діють дані підприємства, дає їм можливість створюва-
ти нові імпульси для розвитку наукових досліджень, 
технічних розробок, управлінських та продуктових 
інновацій, новітніх видів маркетингу та формування 
довгострокової стратегії розвитку.

ВИСНОВКИ
Отже, управління холістичним розвитком під-

приємства об’єднує цілісний комплекс заходів, які 
включають планування, реалізацію та контроль за 
кількісними та якісними змінами в його функціону-
ванні. Повна реалізація процесу інтелектуалізації ді-
яльності підприємства дозволить розробляти та впро-

ваджувати в його діяльність найбільш актуальні та 
конкурентоздатні стратегічні рішення, які будуть орі-
єнтовані на реагування на зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі його діяльності, матимуть 
значний рівень гнучкості та здатності забезпечувати 
потрібний ступінь адаптації всіх видів діяльності під-
приємства до сучасних умов господарювання.

За практичної імплементації запропонованого 
механізму управління холістичним розвитком під-
приємства з урахуванням процесів інтелектуалізації 
слід приділяти значну увагу рівню розвитку людсько-
го капіталу підприємства, його готовності до сприй-
няття організаційних, інноваційних, інформаційних 
та технологічних змін. Лише єдність усіх зазначених 
управлінських складників здатна забезпечити успіш-
ний холістичний розвиток підприємства, формуючи 
його винятковий імідж як на вітчизняному, так і на 
іноземних ринках.
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