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Постановка проблеми. Глобальні технологічні тренди, що визначаються інтенсивним розгортанням четвертої промислової революції та переходом світової економіки до шостого технологічного
укладу, потребують відповідного інтелектуального
базису технологічної модернізації підприємств,
який формується шляхом концентрації переважно
інтелектуальних ресурсів.
Тому виникає необхідність переорієнтування
діяльності підприємств реального сектору економіки на створення і використання знань з метою їх
перетворення в нові товари, послуги, на безперервний процес формування та використання інтелектуального капіталу, тобто діяльності, що заснована на
економіці знань.
Характерні особливості і специфіка економіки
знань вимагають кардинально нових підходів до управління нематеріальними ресурсами підприємств,
які включають до себе, передусім, інтелект. Ключовим при цьому є поняття інтелектуалізації, яка виражається в тому, що головним економічним продуктом виступає інтелектуальний та високотехнологічний продукт.
В Україні же структура випуску та реалізації
промислової продукції за останні 6 років (20142019 рр.) залишається незмінною – на високотехнологічну приходиться лише 3%, середньо-високотехнологічну – 17-15%, а на середньо-низько- та
низько-технологічну – близько 40 та 41%. Структура технологічних інвестицій в Україні подібна –
три чверті усіх капітальних інвестицій (від 73 до
82% у останні роки) припадає на низький та середньо-низький технологічний рівень виробництва.
Аналогічна ситуація і по зарубіжному інвестуванню – близько 80% прямих іноземних інвестицій
припадає на низький та середньо-низький технологічний рівень виробництва продукції1. Вищевказане
потребує застосування інтелектуалізації виробництв
національної промисловості, стимулювання підпри-

ємств реального сектору економіки до випуску високотехнологічних продуктів.
Огляд останніх досліджень і публікацій. Аналіз підходів щодо сутності та виникнення поняття
«інтелектуалізація» показав, що більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників інтелектуалізацію
соціально-економічних відносин зводять до інтелектуального капіталу, ототожнюють ці категорії.
А за показники інтелектуалізації, як складові знань
у виробництві, беруть питому вагу працівників
творчої розумової праці безпосередньо у сфері матеріального виробництва, створенні товарів і послуг.
Так, О. Другов розглядає інтелектуалізацію
економіки як процес створення і накопичення в суспільстві знань і вмінь їх застосовувати на практиці,
що, як правило, сприяє соціально-економічному
зростанню, спричиняє в економіці структурні зміни,
підвищуючи частку сфер нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, інформаційних і високих технологій, збільшує продуктивність трудової
діяльності [1, с. 21].
А. Василик розглядає інтелектуалізацію трудової діяльності як багатоплановий процес зростання ролі інтелектуальної творчої праці, насичення
всіх видів праці функціями творчого характеру, що
супроводжує усі стадії процесу створення інноваційної продукції [2, с. 6]. М. Ахтямов, Н. Кузнєцова,
Л. Саакова [3, с. 17] та Л. Ватутіна [4, с. 35] виділяють інтелектуалізацію підприємництва, при якій
головним економічним продуктом виступає інтелектуальний (програмні засоби, ноу-хау, технології
і т.д.) і високотехнологічний (частка витрат НДДКР
в продукті становить 3,5% і більше) продукт. Основними показниками інтелектуалізації підприємництва вчені визначають [3, с. 19-22; 4, с. 36]: зростання ролі нематеріальних (інтелектуальних) ресурсів; зміну продукту праці (від матеріального до інтелектуального); зміну типу підприємця і підприємництва (від трудового до інтелектуального).

Розраховано за даними Державної служби статистики за методологією Eurostat statistics explained.
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Щодо підходів до розуміння інтелектуалізації
підприємств, то, на думку Г. Бережного [5 с. 86], це
орієнтація його діяльності на придбання, створення
та використання знань; система відносин, які виникають у безперервному процесі формування та використання інтелектуального капіталу підприємства
з метою формування нових товарів, послуг, бізнесмоделей.
Вчений також виділяє основні показники (критерії) інтелектуалізованого підприємства [5, с. 9091]: інтелектуальність організації і кожного окремого працівника; кількість контрольованих ним
«спіралей прогресу» (лідируючих позицій в технології, виробництві і на світовому ринку); рентабельність талантів (ROT) (за аналогію показників рентабельності інвестицій (ROI) та рентабельності активів (ROA), показник ROT відображатиме віддачу від
інвестицій у людей).
Н. Кельчевська [6, с. 23] пропонує до розгляду
інтелектуалізацію управління як нову концепцію
управлінського процесу, що передбачає в якості
умов ефективного стратегічного управління підприємством необхідність застосування інтелектуальних
інструментів управління, що носять яскраво виражений інноваційний характер і спрямовані на досягнення стійких довгострокових конкурентних переваг. За її думкою інтелектуалізація представляє собою симбіоз двох ключових понять економіки XXI
століття – інновацій та інтелекту, синергетичний
ефект яких є запорукою успішного розвитку промислових підприємств, виробництв і т.д. в умовах
ринкової економіки.
Науковцями ІЕП НАНУ вже розпочато дослідження протікання процесів інтелектуалізації на
промислових підприємствах [7-10] у взаємозв’язку
із цифровою трансформацією та переходу до «Індустрії 4.0» [8; 11-13].
Проте, незважаючи на досить широкий спектр
досліджень інтелектуалізації як на макро-, так і на
макрорівнях, не можна стверджувати, що понятійний апарат дослідження цієї категорії повністю
сформований. Зокрема, невирішеною залишається
проблема розмежування понять інтелектуалізації
підприємств та виробництв, яке слугувало би універсальною характеристикою стану суб’єктів як
мікро-, так і макрорівня, недостатньо охваченим є
фінансовий сектор.
Метою статті є дослідження понятійно-категорійного апарату інтелектуалізації, відокремлення
основних складових її характеристик та визначення
структури інтелектуалізації підприємств реального
сектору економіки.
Виклад основного матеріалу. Перш за все,
слід визначити сутність терміну «інтелектуалізація», основою якого є «інтелект». У різних тлумачних словниках це визначення представляється як:
перш за все, процес дії – посилення інтелектуального початку [14]; підвищення інтелектуального
рівня, посилення ролі інтелекту в протіканні будьЕкономічний вісник Донбасу № 1(59), 2020

яких процесів [15] (в рамках цього дослідження – це
соціально-економічні процеси); посилення будьяких процесів шляхом привнесення інтелектуального початку [16].
Можна вважати, що інтелектуалізація у загальному розумінні – це процес посилення ролі інтелекту та привнесення інтелектуального початку
в соціально-економічних явищах. Цей процес дії
спрямований на людський потенціал і приводить до
підвищення рівня інтелекту в протіканні соціальноекономічних процесів (рис. 1). На результуючому
етапі (підвищення рівня інтелекту) вже спостерігається поділ щодо бачення інтелектуалізації на два
підходи:
– з одного боку, результатом інтелектуалізації є
підвищення інтелектуального рівня суспільства,
економіки, підприємства, виробництва і т.д. шляхом
збільшення частки розумової праці в суспільстві,
економіці, на підприємстві, виробництві тощо;
– з іншого боку, підвищення інтелектуального
рівня відбувається за рахунок збільшення частки
штучного інтелекту в соціально-економічних процесах.
Що стосується розуміння інтелектуалізації в
рамках другого підходу, то можна стверджувати, що
«штучний» інтелект повинен наближатися до інтелекту природного і у ряді випадків використовуватися замість нього. Під системами штучного інтелекту розуміють активні системи, що самостійно
обучаються та логічно міркують [17, с. 687].
Основною метою розробки штучного інтелекту
є оптимізація процесів, створення експертних систем в окремих вузькоспрямованих предметних сферах. Чим більше існуватиме ситуацій, в яких штучні
інтелектуальні системи зможуть замінити людей,
тим інтелектуальнішими вважатимуться ці системи.
Прикладами систем штучного інтелекту, які існують
у даний час, є: автономне планування і управління;
медичні діагностичні програми, засновані на імовірнісному аналізі; автоматизоване планування поставок і складання графіків перевезень; робототехніка;
управління власністю; системи штучного інтелекту
в банківській і страховій діяльності.
Досліджуючи підходи до визначення і класифікації інтелектуалізації в рамках першого підходу,
була спроба знайти характеристики, на основі яких
розмежовуються поняття інтелектуалізації праці,
виробництва і підприємств.
Виходячи з вищесказаного та аналізу тих джерел,
що були в доступності [1-6 та ін.], виявлено, що інтелектуалізацію, незважаючи на відмінності формулювань у підходах до інтелектуалізації праці, підприємства, виробництва, управління і т.д., об’єднує дві загальні властивості: перше – це об'єкт інтелектуалізації
(інтелектуальний потенціал); друге – це предмет або
результат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного продукту). А відмінність тільки в рівнях, формах,
сферах і зрізах – тобто, чи відбувається інтелектуаліза93
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Процес посилення ролі інтелекту в соціально-економічних явищах
Вплив
Людський потенціал
Результат

Підвищення рівня
інтелекту
Людський
(інтелектуальний)
капітал, інтелектуальна
(розумова) праця
(люди)

Розробка авторів.

Штучний інтелект
(машини)

Рис. 1. Сутність інтелектуалізації у загальному розумінні

ція на рівні окремого працівника, підприємства в цілому, виробництва, галузі, суспільства, країни і т.д. Ці
рівні, форми та сфери інтелектуалізації і визначають
різноманітність підходів до її класифікації (рис. 2).
Резюмуючи концептуальні підходи щодо змісту інтелектуалізації, які склалися в даний час, необхідно відзначити, що перш за все, це процес зростання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що підвищує частку сфер нематеріального виробництва та
зміну продукту (від матеріального до інтелектуального) праці.
Що стосується об'єкта цього дослідження, інтелектуалізації підприємства реального сектору економіки, то пропонується виходити з його визначення. Згідно з визначенням, що надано в економічному словнику, підприємство – це самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи,
що виробляє продукцію, товари, послуги, виконує
роботи, займається різними видами економічної діяльності [18]. Підприємство має право здійснювати
будь-які види діяльності, передбачені його статутом, якщо вони не заборонені законодавством.
Згідно із Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 (МСБО7) [19], підприємство може
виконувати такі види діяльності:
операційну – основну діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою
діяльністю;

інвестиційну – придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів;
фінансову – діяльність, що спричиняє зміни
розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень
суб'єкта господарювання.
Виходячи з такої класифікації та підходів, запропонованих іншими авторами [6; 20-23] можна
визначити структуру інтелектуалізації підприємства
реального сектору економіки в залежності від видів
його діяльності (рис. 3).
Висновки. Останні десятиріччя у світі спостерігається перехід від промислового до інформаційного капіталу, від індустріальної до інтелектуальної економіки. Формування економіки знань представляє собою систему позитивної динаміки зростання показників людського капіталу, якості життя,
виробництва знань, високих технологій та інновацій. Економіка знань пов’язана із інформаційною,
інноваційною та глобальною мережевою економікою, загальною характеристикою яких є взаємодія
носіїв знань в глобальному масштабі. Характерні
особливості і специфіка «економіки знань» вимагають кардинально нових підходів до управління нематеріальними ресурсами підприємств, які включають, передусім, інтелект. Це визначає необхідність
інтелектуалізації підприємництва, яка виражається
в тому, що головним економічним продуктом виступає інтелектуальний та високотехнологічний
продукт.
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Підприємництво

Економіка

Сфери інтелектуалізації

Інтелектуалізація:
• територій (регіонів, областей, міст, районів тощо);
• секторів та галузей економіки (промисловість, аграрний сектор; фінансовий сектор тощо);
• населення (економічно активне та економічно
неактивне)

Форми інтелектуалізації

Мезорівень

Інтелектуалізація
соціуму та економіки
на національному
рівні:
• макроекономічне регулювання;
• фінансова система тощо

Макрорівень
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Інтелектуалізація
соціуму та економіки на міжнародному рівні:
• міжнародне
виробництво;
• міжнародна
торгівля тощо

Мегарівень

Менеджмент

Трудовий процес

Рис. 2. Класифікація інтелектуалізації залежно від рівня функціонування економіки

Державний розвиток

Суспільство

Інтелектуалізація організації
(підприємства):
• виробництва і виробничих
відносин;
• окремих сфер і видів економічної діяльності підприємства;
• засобів і предметів праці;
• персоналу (людського капіталу);
• процесу праці;
• системи менеджменту

Мікрорівень

Складено на основі узагальнення джерел [1-6].

Особисте інтелектуальне
зростання

Індивідуальний

Рівні інтелектуалізації
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• Способів просування товарів на ринку

• Інтелектуалізація фінансових угод та операцій.
• Інтелектуалізація процесів передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору реальному сектору.
• Трансформація інститутів, що забезпечують передачу інвестиційних ресурсів від фінансового сектору реальному сектору.
• Інтелектуалізація системи фінансового посередництва та фінансового
ринку.
• Трансформація інструментів фінансування технологічного розвитку

Розробка авторів.
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Рис. 3. Структура інтелектуалізації підприємства реального сектору економіки залежно від видів його діяльності згідно з МСБО 7

• Технологій, що використовуються у виробництві.
• Персоналу.
• Машин та обладнання.
• Визначення обсягів необхідних ресурсів

Видів діяльності

Інвестиційної: процесів, пов’язаних із придбанням і продажем довгострокових активів та
інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів (капітальні та інші фінансові
вкладення)

Системи менеджменту

Фінансової: операцій, що спричиняють зміни розміру та складу власного
та позикового капіталу (емісія акцій,
кредити, позики, лізинг, цільове фінансування)

Реалізації готової
продукції

Операційної: діяльність
суб'єкта господарювання,
яка приносить дохід

Персоналу

Інтелектуалізація підприємства реального сектору економіки

Засобів і предметів праці

Виробництва готової
продукції

Інтелектуалізація
виробничого процесу

Виробництва
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На основі узагальнення підходів щодо виникнення поняття «інтелектуалізація», її сутності та
структури, визначено загальні та від’ємні риси, що
об’єднують та розрізняють поняття інтелектуалізації у загальному розумінні, інтелектуалізації економіки, праці, персоналу, підприємства, виробництва,
управління тощо.
Інтелектуалізацію, незважаючи на відмінність
формулювань в підходах, об’єднує дві загальні
властивості: перше – це об'єкт інтелектуалізації (інтелектуальний потенціал), друге – це предмет або
результат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного продукту). Відмінність підходів щодо інтелектуалізації полягає в рівнях, формах, сферах і зрізах
та визначають різноманітність підходів до її класифікації.
Інтелектуалізація підприємства – це процес
зростання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що
підвищує частку сфер нематеріального виробництва
та зміну продукту (від матеріального до інтелектуального) праці. Це процес підвищення ролі, застосування та використання знань, інформації інноваційного характеру у суспільному житті. Структуру інтелектуалізації підприємства реального сектору економіки пропонується розглядати залежно від видів
його діяльності.
Перспективи подальших досліджень. У дослідженнях процесів інтелектуалізації підприємств
недостатньо охваченим є фінансовий сектор: протікання процесів інтелектуалізації фінансових угод
та операцій на підприємствах реального сектору
економіки; інтелектуалізація процесів передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору реальному сектору; інтелектуалізація системи фінансового посередництва та фінансового ринку тощо.
Потребують додаткового аналізу процеси трансформації інструментів фінансування технологічного розвитку, у тому числі «фінтех» як інструмент
фінансового забезпечення та стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектору економіки, що становить перспективи подальших досліджень.
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ції (інтелектуальний потенціал), друге – це предмет або
результат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного
продукту). Відмінність підходів щодо інтелектуалізації полягає в рівнях, формах, сферах і зрізах та визначають різноманітність підходів до її класифікації.
Обґрунтовано структуру інтелектуалізації підприємства реального сектору економіки залежно від
видів його діяльності – операційної, фінансової, інвестиційної.
Визначено невирішену частину проблеми щодо
дослідження категорії «інтелектуалізація підприємств», зокрема, виявлення особливостей інтелектуалізації фінансової сфери підприємств – протікання
процесів інтелектуалізації фінансових угод та операцій
на підприємствах реального сектору економіки, передачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору
реальному сектору. Додаткового аналізу потребують
процеси трансформації інструментів фінансування
технологічного розвитку, у тому числі «фінтех» як інструмент фінансового забезпечення та стимулювання
інтелектуалізації підприємств реального сектору економіки.
Ключові слова: інтелект, штучний інтелект, інтелектуалізація, реальний сектор економіки , види діяльності підприємства
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Bryukhovetska N., Bogutska О. Intellectualization
of Enterprise: Approaches, the Concept, a Structure
This article presents a common understanding that intellectualization is the process of increasing the role of the
intellect in social and economic processes. The enhancement in the level of intellect is based on raising the share
of creative and intellectual work in society, in the economy, at the enterprise, in the production also this comes
at the expense of the artificial intelligence in social and
economic processes.
Intellectualization is seen as a process of increasing
the role of intellect, intellectual labor that increases the
share of intangible production and product (from material
to intellectual) labor. It is a process of increasing the role,
application and using of knowledge, innovative information in public life.
This is based on generalization of approaches to the
definition of the concept of «intellectual», its essence and
structure that made it possible to identify similarities and
differences in the general understanding, intellectualization of the economy, labor, personnel, enterprise, production, management, etc.
The general properties of intelligence are set. It is an
object (intellectual potential) and a result (improvement of
an innovative product).
The differences in approaches are expressed in form,
scope, levels of intellectualization and determine the diversity of approaches to its classification.
The article defines the structure of the intellectualization of an enterprise in the real economy according to its
types of activities: operational, financial and investment.
The unsolved part of the problem researching of the
category «intellectualization of enterprise» is determined.
In particular, these are the characteristics of the intellectualization of the financial sphere of enterprises: the processes of the intellectualization of financial agreements and

Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура
Інтелектуалізація у загальному розумінні – це
процес посилення ролі інтелекту та привнесення інтелектуального початку, що спрямований на людський
потенціал, який приводить до підвищення рівня інтелекту в протіканні соціально-економічних процесів.
Підвищення рівня інтелекту відбувається шляхом
збільшення частки творчої розумової праці в суспільстві, економіці, на підприємстві, виробництві та за рахунок збільшення частки штучного інтелекту в соціально-економічних процесах.
Інтелектуалізацію розглянуто як процес зростання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що підвищує частку сфер нематеріального виробництва та
зміну продукту (від матеріального до інтелектуального) праці. Це процес підвищення ролі, застосування
та використання знань, інформації інноваційного характеру у суспільному житті.
На основі узагальнення підходів щодо поняття
«інтелектуалізація», її сутності та структури, визначено спільні та відмінні риси, що об’єднують та розрізняють поняття інтелектуалізації у загальному розумінні, інтелектуалізації економіки, праці, персоналу,
підприємства, виробництва, управління тощо.
Встановлено, що інтелектуалізацію об’єднує дві
загальні властивості: перше – це об'єкт інтелектуалізаЕкономічний вісник Донбасу № 1(59), 2020
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лены общие и отличительные черты, объединяющие и
различающие понятия интеллектуализации в общем
понимании, интеллектуализации экономики, труда,
персонала, предприятия, производства, управления и
т.п.
Установлено, что интеллектуализацию объединяет два общих свойства: первое – это объект интеллектуализации (интеллектуальный потенциал), второе – это предмет или результат интеллектуализации
(улучшение инновационного продукта). Различие заключается в уровнях, формах, сферах, срезах, что и
определяет разнообразие подходов к классификации
интеллектуализации.
Обоснована структура интеллектуализации предприятия реального сектора экономики в зависимости
от видов его деятельности – операционной, финансовой, инвестиционной.
Определена нерешенная часть проблемы исследования категории «интеллектуализация предприятий»,
в частности, определение особенностей интеллектуализации финансовой сферы – протекания процессов
интеллектуализации финансовых операций на предприятиях реального сектора экономики, передачи инвестиционных ресурсов от финансового сектора реальному сектору. Требуют дополнительного анализа процессы трансформации инструментов финансирования
технологического развития, в том числе «финтех» как
инструмент финансового обеспечения и стимулирования интеллектуализации предприятий реального сектора экономики.
Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, интеллектуализация, реальный сектор экономики, виды деятельности предприятия.

operations in enterprises in the real sector of the economy,
the transfer of investment resources from the financial sector to the real sector. Processes of transformation instruments of financing the technological development require
additional analysis, including «fintech» as an instrument of
financial security and stimulation of the intellectualization
of enterprises of the real sector of economy.
Keywords: intelligence, artificial intelligence, intellectualization, real sector of the economy, types of business
activities.
Брюховецкая Н. Е., Богуцкая О. А. Интеллектуализация предприятий: подходы, сущность,
структура
Интеллектуализация в общем понимании – это
процесс усиления роли интеллекта и привнесения интеллектуального начала, направленный на человеческий потенциал и приводящий к повышению уровня
интеллекта в протекании социально-экономических
процессов. Повышение уровня интеллекта происходит
путем увеличения доли творческого умственного
труда в обществе, экономике, на предприятии, производстве, а также за счет увеличения доли искусственного интеллекта в социально-экономических процессах.
Интеллектуализация рассматривается как процесс возрастания роли интеллекта, интеллектуального
труда, повышающий долю сфер нематериального производства и изменение продукта (от материального к
интеллектуальному) труда. Это процесс повышения
роли, применения и использования знаний, информации инновационного характера в общественной жизни.
На основе обобщения подходов к понятию «интеллектуализация», ее сущности и структуры, опреде-
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