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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. Уточнено зміст таких категорій як «інтелект», «знання», 
«інформація», «інтелектуальний ресурс», «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальний капітал». Представле-
но модифіковані структури ресурсів та потенціалу підприємства. Зроблено висновок про доцільність викори-
стання запропонованих підходів в подальших теоретико-методологічних та прикладних дослідженнях процесів 
інтелектуалізації.
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Постановка проблеми. Характерними рисами 
сучасної економічної ситуації, в якій функ-

ціонують вітчизняні підприємства можна вважа-
ти, з одного боку, велику кількість та динамічність 
внутрішніх і зовнішніх факторів, які мають матері-
альну природу, впливають на внутрішньогосподар-
ську діяльність, посилюють конкурентну боротьбу 
між учасниками ринку, а з іншого – інтенсифіка-
цію впливу нематеріальних чинників економічного 
зростання. Нематеріальні активи, в результаті їх 
залучення в господарську діяльність підприємства 
дозволяють перетворити традиційні фактори ви-
робництва в такі, які можливо в короткий термін та 
з мінімальними затратами мобілізувати для отри-
мання конкурентних переваг на ринку. Четвертим 
фактором виробництва, який відноситься до сфе-
ри нематеріальних активів підприємства і здатний 
оптимізувати три відомі класичні фактори – землю, 
працю, капітал слід вважати інтелект. Останній, на 
наш погляд, важливий тим, що може замінити один 
ресурс іншим, а в умовах зростання знаннєвоорі-
єнтованості господарських процесів безпосередньо 
впливати на такі показники діяльності підприєм-
ства як прибутковість, ринкова вартість, оптимі-
зація витрат, ефективність використання наявних 
ресурсів, інноваційний потенціал, інвестиційна при-
вабливість, конкурентоспроможність та інші. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збіль-
шення кількості вітчизняних та зарубіжних публі-
кацій, присвячених розвитку економіки знань та 
функціонуванню підприємств в знаннєвоорієнтова-
ному середовищі супроводжується не стільки кіль-
кісним зростанням термінологічного матеріалу у цій 
сфері, скільки різноманітністю трактувань окремих 

понять та категорій, серед яких домінують такі як 
«інтелект», «знання», «інформація», «інтелектуаль-
ний продукт», «інтелектуальний ресурс», «інтелек-
туальний потенціал», «інтелектуальний капітал» 
[1-22]. Поняття «інтелектуалізації» у вітчизняній 
науковій літературі частіше використовується для 
характеристики розвитку суспільства, ідентифіка-
ції трудової активності персоналу [23-26] і тільки в 
окремих випадках стосується розвитку підприєм-
ства як соціально-економічної системи [27, 28].

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на достатньо широкий спектр 
понятійно-категоріального наповнення процесів роз-
витку економічних систем в умовах знаннєвоорієн-
тованості, слід констатувати, що у вітчизняних та 
зарубіжних джерелах майже відсутні дослідження, 
в яких здійсненна комплексна характеристика дефі-
ніцій, пов’язаних з інтелектуалізованою економічною 
діяльністю окремих суб’єктів господарювання.

У зв’язку з цим, головною метою цієї роботи є 
уточнення та реінтерпретація змісту основних по-
нять та категорій, які стосуються економіки, засно-
ваної на знаннях, загалом та інтелектуалізації ді-
яльності господарюючих суб’єктів, зокрема.

Виклад основного матеріалу. Визначаючи «ін-
телект», автори філософського енциклопедичного 
словника пропонують розуміти під цим поняттям 
розум, здатність мислити, проникливість, сукуп-
ність тих розумових функцій (порівняння, абстрак-
ції, утворення понять, судження, висновків тощо), 
які перетворюють сприйняття у знання або критич-
но переглядають чи аналізують уже наявні знання 
[1, с. 181]. На наш погляд, в цьому і в багатьох інших 
джерелах зміст категорії інтелекту є дещо обмеже-
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ним, зважаючи на його розуміння тільки як здат-
ності людини до творчо-аналітичного сприйняття 
процесів та явищ. Підтвердження необхідності за-
стосування комплексного підходу до характеристи-
ки інтелектуального розвитку особистості знаходи-
мо в [2]. Автором зазначено, що культурні фактори, 
виховання в сім’ї, освіта і соціоекономічний статус 
мають суттєвий вплив на формування інтелекту і 
визначають рівень його розвитку майже на 30%. 

Своєрідною адаптацією вітчизняних та зару-
біжних соціопсихологічних досліджень проблем 
інтелектуального розвитку особистості до умов ді-
яльності суб’єктів господарювання можна вважати 
наукові розробки, представлені в [3]. Розвиваючи 
думку про необхідність диференціації інтелекту на 
рівні організованої спільноти людей, автор пропонує 
використовувати поняття «інтелектуальна страти-
фікація», будує піраміду інтелектуальної страти-
фікації людської спільноти, на відповідних рівнях 
якої знаходяться носії ординарного, неординарно-
го та елітного інтелекту. Адаптуючи її структуру 
та характеристики відповідних страт до діяльності 
підприємства в умовах знаннєвоорієнтованої еконо-
міки, приходимо до висновку про можливість ви-
користання поняття «інтелектуальна стратифікація 
персоналу підприємства», під якою слід розуміти 
поділ управлінського та виконавчого персоналу 
суб’єкта господарювання за критерієм впливу на 
процеси інтелектуалізації. Персонал, носій орди-
нарного інтелекту – це управлінці та виконавці, 
які використовують інтелект, заснований на рані-
ше отриманих знаннях та поточному досвіді роботи 
з метою забезпечення виконання повторювальних 
операцій, спрямованих на вирішення традиційних 
для підприємства завдань (виробництво продук-
ції чи надання послуг). В такому випадку вплив 
на процеси інтелектуалізації пропонуємо вважати 
«простим», що забезпечує статичний інтелектуаль-
ний розвиток підприємства. Носії неординарного ін-
телекту – це частина персоналу управлінського та 
виконавчого корпусу підприємства, діяльність якої 
спрямована на використання у виробничих проце-
сах нових знань, досвіду, інтелектуальних зусиль, 
результатом застосування яких є зростання частки 
інтелектуальної складової в кінцевих продуктах та 
послугах. На наш погляд, активність носіїв неорди-
нарного інтелекту забезпечує протікання процесів 
інтелектуалізації в зростаючих масштабах, тоб-
то «розширену» інтелектуалізацію. Представники 
елітного інтелекту на підприємстві – це персонал, 
інтелект якого здатний вирішувати виробничі та 
організаційні проблеми суб’єкта господарювання з 
використанням раніше невідомих підходів, реаліза-
ція яких вимагає значних інтелектуальних зусиль. 
Нерідко, результатом діяльності носіїв елітного ін-
телекту стають відкриття, винаходи, патенти, на-
укові звіти і доповіді, проекти, раціоналізаторські 
пропозиції та інше, ідентифіковані в довідкових 
джерелах як інтелектуальні продукти. Вважаємо, 
що елітний інтелект забезпечує інтелектуалізацію 
підприємства, яка може бути визначена як «рин-
кова», так як дозволяє підприємству отримати до-
даткову конкурентну перевагу. 

Зважаючи на важливість врахування в процесах 
інтелектуалізації підприємства поділу персоналу на 
страти, вважаємо за необхідне, поняття «інтелект» 
модифікувати наступним чином: це рівень розумового 
розвитку людини, який характеризує її здатність ін-
телектуалізовувати як власну діяльність, так і діяль-
ність організованої спільноти, в системі інтелектуаль-

ної стратифікації суспільства загалом та персоналу 
окремого організаційного утворення, зокрема.

Важливими, з точки зору характеристики про-
цесів інтелектуалізації підприємства є часто вжи-
вані в сучасних умовах розвитку теорії та практи-
ки розвитку економіки знань категорії «знання» та 
«інформація». Якщо розглядати інформацію з пози-
ції відомостей, знань та повідомлень, які допомага-
ють вирішувати певне завдання, то можна припус-
тити про її важливість в управлінських процесах. 
Зв’язок дефініцій «інформація», «управління під-
приємством» та «інтелектуалізація», на нашу дум-
ку, доцільно продемонструвати наступним чином: 
інтелектуалізація – це наслідок процесу одержан-
ня та використання інформації, за умови, якщо цей 
процес супроводжується пристосуванням або твор-
чим осмисленням підходів до управління підпри-
ємством, які адекватні вимогам зовнішнього серед-
овища та інтелектуалізованому розвитку суб’єкта 
господарювання в цьому середовищі. 

Російський вчений В. Іноземцев вважає, що 
інформація не може бути застосована, не буду-
чи усвідомлена. Для того, щоб вступити в процес 
виробництва, вона має втратити свою об'єктивну 
форму і прийняти форму суб'єктивну, тобто пере-
творитися з інформації в знання [4]. Таким чином, 
заслуговуючи на увагу, погляд іноземного автора та 
аналіз підходів вітчизняних вчених до визначення 
категорії «інформація» [5, 6] дозволяють уточнити 
дану дефініцію з позиції інтелектуалізації підпри-
ємства. На наш погляд, інформація – це система-
тизовані відомості, факти, дані, повідомлення, які 
за допомогою носіїв інтелекту можуть бути пере-
творенні в знання. Участь ординарного інтелекту 
персоналу підприємства в процесах перетворення 
інформації на знання за умови відсутності творчого 
осмислення явищ і процесів не забезпечує згаданих 
вище видів розширеної та ринкової інтелектуаліза-
ції. Носії неординарного та елітного, а також части-
на персоналу з ординарним інтелектом, отримуючи 
та використовуючи інформацію перетворюють її на 
знання, які відкривають не тільки можливості змі-
ни приналежності до інтелектуальної страти окре-
мої особи, а й перехід підприємства на вищі рівні 
інтелектуального розвитку. 

Більшості підходам вітчизняних та зарубіжних 
вчених [4, 6, 7, 8,] до визначення категорії «знання» 
притаманна спільна позиція авторів щодо розуміння 
факту виконання знаннями посередницької функції 
між процесами, що відбуваються у різних сферах 
активності суб’єкта господарювання та кінцевими 
результатами його діяльності. В залежності від того, 
хто, з якими характеристиками та рівнем інтелек-
туального розвитку ідентифікується як одержувач 
знань, на нашу думку, залежить те, на скільки діяль-
ність підприємства буде інтелектуалізовано. Врахо-
вуючи визначення знань, яке подається А. Колманом 
та звертаючи увагу на представлену ним класифі-
кацію знання за трьома категоріями (знання, які 
означають «знаючи що», «знаючи як» та описові) [9], 
вважаєм, що трактування даної дефініції в рамках 
понятійно-категоріального апарату інтелектуаліза-
ції необхідно уточнити. По перше, відому класифі-
кацію А. Колмана, на наш погляд, доцільно розши-
рити знаннями, які означають «знаючи для чого», 
що дасть можливість в подальшому відслідковувати 
ступінь впливу знань на процеси інтелектуалізації 
підприємства. По друге, категорія «знання» може 
бути визначена наступним чином: це обсяги інфор-
мації, сприйняття та перетворення яких залежить 
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від рівня інтелектуального розвитку одержувача та 
які збільшують здатність суб’єкта господарювання 
інтелектуалізувати свою діяльність.

Результати та ефективність функціонування 
підприємства значною мірою визначаються його 
забезпеченістю ресурсами, які відіграють ключову 
роль у виробництві товарів та послуг. Аналіз літе-
ратурних джерел, на предмет визначення основних 
підходів до трактування поняття «ресурси» дозво-
ляє зробити висновок про тривалий процес пошу-
ку представниками різних історичних періодів та 
наукових напрямків найбільш вдалого визначення 
важливої економічної категорії, про незмінність 
традиційного бачення науковцями призначення ре-
сурсів для економічного розвитку та про наукові 
дискусії стосовно питань їх поелементного складу. 

Усвідомлюючи обмеженість можливостей щодо 
уточнення традиційного економічного змісту понят-
тя «ресурси», вітчизняні науковці зосереджують 
увагу на різноманітних аспектах їх використання 
у виробничих процесах [10, 11, 12]. Узагальнення 
поглядів дає всі підстави припустити, що інтелек-
туальні ресурси – це, з одного боку, відокремлений 
вид ресурсного забезпечення суб’єкта господарю-
вання, а з іншого – забезпечувальна складова тра-
диційних для будь-якого підприємства матеріаль-
них та фінансових ресурсів. 

Пропонуючи читачам багатий набір практичних 
інструментів для розпізнавання нематеріальних 
активів, їх оцінки, визначення взаємозв'язків між 
ними, вироблення стратегії їх ефективного розви-
тку і використання для створення цінності, автори 
праці «Інтелектуальний капітал: практика управ-
ління» зазначають, що кожне підприємство має 
власний ресурсний портфель, який може бути роз-
ділений на дві групи: традиційні ресурси, в межах 
яких виокремлюються грошові й матеріальні та ін-
телектуальні ресурси: ресурси відношень, організа-
ційні та людські [13]. Цілком погоджуючись з таким 
підходом, вважаємо, що в умовах, коли інтелект ак-
тивно проникає у всі без винятку сфери діяльності 
підприємства, необхідно вести мову про інтелек-
туальну забезпеченість фінансових та матеріаль-
них ресурсів підприємства. Така позиція повністю 
співпадає з думкою видатного винахідника в сфері 
вдосконалення ефективності виробництва і якості 
продукції Джеймса Харінгтона, який зазначає, що 
ресурси – це джерело допомоги або підтримки і на-
явні засоби [14]. На наш погляд, здатність ресурсів 
забезпечити допомогу чи підтримку визначається 
обсягом інтелектуального ресурсу як допоміжного, 
який супроводжує використання основного. 

В такому випадку, фінансові ресурси – це на-
явний фінансовий капітал, облігації та цінні папери, 
гарантійні зобов’язання, а їх інтелектуальна (нема-
теріальна, немонетарна) забезпеченість – відносини 
з фінансовими установами, клієнтами, постачаль-
никами, регулюючими та контролюючими органа-
ми, органами державної влади, а також фінансова 
культура підприємства, організаційна структура 
управління фінансами, накопичена інформація та 
ноу-хау у сфері управління фінансами, професій-
но-кваліфікаційний рівень управлінського та вико-
навчого персоналу фінансової служби підприємства. 
До складу матеріальних ресурсів, як правило, від-
носять ресурси в натурально-речовій формі, які ви-
користовуються у виробничій (господарській) діяль-
ності підприємства: устаткування, будівлі, споруди, 
інформаційні технології, матеріально-виробничі за-
паси, готова продукція і послуги та інші. Їх викорис-

тання підприємством в умовах знаннєвоорієнтованої 
економіки без залучення інтелекту є малопродук-
тивним, а дефіцит може бути компенсований части-
ною інтелектуальних ресурсів. Виходячи з цього, на 
наш погляд, доцільно серед обсягу інтелектуальних 
ресурсів будь-якого суб’єкта господарювання виді-
ляти їх частину, за допомогою якої можна досягти 
кількісних та якісних позитивних змін у складі ма-
теріальних ресурсів. Такі зміни можуть бути забез-
печенні: відносинами з клієнтами, постачальниками 
сировини та партнерами; організаційною культурою 
та структурою виробництва; науковим, технічним, 
виробничим та адміністративним досвідом управлін-
ського та виконавчого персоналу, його професійно-
кваліфікаційним рівнем, компетенціями; ноу-хау у 
технічній сфері та сфері управління виробництвом.

Аналізування авторського представлення грошо-
вих, матеріальних та інтелектуальних ресурсів у ви-
гляді «дерева ресурсів» [15, с. 114], дозволяє зробити 
висновок про можливості його модифікації для відо-
браження структури ресурсів підприємства з враху-
ванням їх інтелектуальної забезпеченості. Модифі-
кована структура ресурсів підприємства може бути 
представлена в наступному вигляді (рис. 1).

Дерево ресурсів підприємства

Грошові ресурси Інтелектуальні 
ресурси

Матеріальні ресурси

Інтелектуальні ресурси  
фінансові сфери

Інтелектуальні ресурси  
матеріально-технічної сфери

Ресурси відношень Організаційні ресурси Людські ресурси

Рис. 1. Модифікована структура  
ресурсів підприємства 

Джерело: розроблено автором за даними [15]

У зв’язку із запропонованим поділом інтелек-
туальних ресурсів підприємства на інтелектуальні 
ресурси фінансової та матеріально-технічної сфе-
ри діяльності суб’єкта господарювання, вважаємо 
доцільним доповнити понятійно-категоріальний 
апарат, який відображає особливості та характер-
ні риси процесів інтелектуалізації поняттям «ре-
сурси інтелектуалізації підприємства», під яким 
пропонуємо розуміти сукупність людських та не-
матеріальних активів суб’єкта господарювання, які 
супроводжують його функціонування за різними 
напрямками ділової активності.

Важливе місце в системі дефініційного аналізу 
процесів інтелектуалізації підприємства займає по-
няття «потенціал». По відношенню до економічної 
категорії «потенціал» вітчизняними та зарубіж-
ними науковцями використана достатньо вели-
ка кількість різноманітних характеристик, серед 
яких: економічний, науково-технічний, виробничий, 
ресурсний, інвестиційний, інтелектуальний, люд-
ський, інноваційний та інші. 

З огляду на приведені в [16, 17, 18, 19] аргумен-
ти, які стосуються важливості та безальтернатив-
ності взаємодії в сучасних умовах інтелекту та всіх 
видів ресурсів на рівні окремого підприємства, вва-
жаємо, що уточнена сутність поняття «економічний 
потенціал підприємства» полягає у здатності (спро-
можності) господарюючого суб’єкта використовува-
ти ресурси у створенні та використанні яких пріо-
ритетну роль відіграє інтелект. 
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Виходячи з уточненого визначення та врахову-

ючи приведені вище аргументи на користь визна-
чальної ролі інтелектуальної складової в економіч-
ному потенціалі підприємства, видається доцільним 
структуру останнього подати у вигляді удосконале-
ної схеми (рис. 2).

Економічний потенціал підприємства
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Рис. 2. Структура економічного  
потенціалу підприємства

Джерело: розроблено автором за даними [17, 18]

Запропонована на рисунку 2 структура еконо-
мічного потенціалу підприємства, по перше – до-
зволяє виділити інтелектуальний потенціал як 
основу формування та функціонування інших його 
видів, по друге – є початковою умовою, яка ви-
значає інтелектуальну наповненість структурних 
елементів економічного потенціалу, по третє – спо-
нукає до формулювання дефініції «потенціал інте-
лектуалізації підприємства», що означає здатність 
(готовність) суб’єкта господарювання у певний час 
мобілізувати свої інтелекторесурсні можливості з 
максимальною ефективністю у процесі взаємодії 
інтелекту з усіма структурними елементами еконо-
мічного потенціалу підприємства. 

Забезпечення інтелектуалізації діяльності під-
приємств, без якої не можливо досягти прибутко-
вості, в сучасних умовах – це організаційно склад-
ний та фінансово витратний процес. Його реалізація 
супроводжується залученням капіталу, зокрема, 
інтелектуального. Представлений в [20] аналіз лі-
тератури з проблематики трактування поняття «ін-
телектуальний капітал» дозволив автору зробити 
висновок про існування трьох основних підходів 
до ідентифікації широко використовуваної в умо-
вах розвитку економіки знань категорії: ціннісного, 
процесного та результативного. Якщо прихильники 
перших двох підходів розглядають «інтелектуаль-
ний капітал» як сукупність цінностей та актив, що 
має здатність до відтворення, залучення в процесі 
кругообігу, то представники третього схильні вва-
жати, що «інтелектуальний капітал» – інтелекту-
альний матеріал, що формалізується, обробляється 

й використовується для збільшення вартості акти-
вів. До їх числа можна віднести професора Кен-
дюхова О.В., молодого науковця Климович Н.І, ро-
сійських вчених Зінова В. та Самарян К., а також 
багатьох інших науковців. Підтримуючи думку зга-
даних та багатьох інших вітчизняних та зарубіжних 
вчених про важливу роль інтелектуального капіта-
лу у зростанні вартості підприємства, при цьому 
не заперечуючи обґрунтовані позиції прихильників 
ціннісного та процесного підходів, з необхідністю 
приходимо до висновку про те, що «збільшена» вар-
тість суб’єкта господарювання в умовах економіки 
знань, його конкурентоспроможність – це резуль-
тат зростання частки інтелекту у всіх сферах ді-
лової активності. Ідентифікуючи зростання присут-
ності інтелекту в діяльності підприємства як його 
інтелектуалізацію, а процес перетворення доданої 
вартості, включно з тією її частиною, яка створена 
інтелектуальним капіталом, як капіталізацію [21], 
вважаємо, що явище інтелектуалізації опосеред-
ковує процес збільшення вартості господарюючих 
суб’єктів. При цьому, на наш погляд, необхідно вес-
ти мову не тільки про можливості нематеріальної 
або маркетингової капіталізації, а також реальної 
та ринкової [22]. Виходячи з наведеного вище, про-
понуємо уточнене визначення категорії «інтелекту-
альний капітал» з позиції процесів інтелектуаліза-
ції та капіталізації підприємства: інтелектуальний 
капітал – це задіяні у діяльності будь-якої органі-
зації інтелектуальні ресурси (інтелектуальна влас-
ність, природні та придбані інтелектуальні здібності 
та навики персоналу, накопичені бази знань, корис-
ні відносини з іншими суб’єктами та інше), які здат-
ні самостійно або в поєднанні з іншими складовими 
капіталу підприємства збільшувати його вартість 
(капіталізація) за рахунок зростання частки інте-
лекту у процесах виробничо-господарської діяль-
ності (інтелектуалізація).

Висновки і пропозиції. Аналізування та уточ-
нення окремих дефініцій віднесених нами до по-
нятійно-категоріального апарату інтелектуалізації 
діяльності підприємства дозволяє зробити наступні 
висновки: по перше, вітчизняні та зарубіжні науко-
ві джерела не містять систематизованого переліку 
понять та категорій, якими можна характеризувати 
явище інтелектуалізації; по друге, уточнене трак-
тування інтелекту, знань, інформації, інтелектуаль-
ного капіталу та реінтерпретація інтелектуальних 
ресурсів та інтелектуального потенціалу в ресурси 
та потенціал інтелектуалізації дозволили сформу-
вати дефініційний набір для подальшого викорис-
тання в теоретико-методологічних та прикладних 
дослідженнях процесу інтелектуалізації на підпри-
ємствах різних галузей та сфер діяльності.
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ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Аннотация
Исследовано понятийно-категориальный аппарат интеллектуализации деятельности предприятия. Акцентировано 
внимание отсутствие в научной литературе комплексной характеристики дефиниций, характеризующих особен-
ности интеллектуального развития субъектов хозяйствования. Уточнено содержание таких категорий как «интел-
лект», «знание», «информация», «интеллектуальный ресурс», «интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный 
капитал». Представлены модифицированные структуры ресурсов и потенциала предприятия. Сделан вывод о це-
лесообразности использования предложенных подходов в дальнейших теоретико-методологических и прикладных 
исследованиях процессов интеллектуализации.
Ключевые слова: интеллектуализация, интеллект, знания, информация, ресурс. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Красневич Г.Л., Жук Т.В.
Київський національний торговельно-економічний університет

У статті удосконалено поняття «проект розвитку» та розкрито його відмінні особливості. Визначено сутність та основні 
відмінності понять «фінансове забезпечення» та «фінансування» діяльності підприємств. Проаналізовано сучасні 
підходи та доповнено класифікацію проектів розвитку підприємств торгівлі. Визначено сутність та місце інноваційних 
проектів розвитку у класифікації проектів розвитку підприємств торгівлі. Розкрито особливості фінансового забез-
печення інноваційних проектів розвитку підприємств торгівлі.
Ключові слова: проект, розвиток, проект розвитку, інновація, фінансове забезпечення.

Постановка проблеми. Трансформація соці-
ально-економічної системи України в якіс-

но новий стан, процеси глобалізації і посилення 
конкуренції, сучасні кризові явища передбачають 
формування ефективних механізмів діяльності 
суб'єктів господарювання, у тому числі і в сфері 
торгівлі. Задовольнити потреби споживача на су-
часному рівні і мати хороші перспективи можуть 
тільки торговельні структури з ефективними меха-
нізмами управління, серед яких підприємства, які 
мають економічно обґрунтовані проекти розвитку. 
Тому представлена робота є актуальною, має як те-
оретичне, так і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі загальнотеоретичні положення та методологічні 
засади визначення та класифікації проектів, ви-
кладені в працях відомих дослідників, таких як:  
В.А. Верба, С.Ф. Покропивний, І.О. Бланк, Л.О. Ліго-
ненко, Н.О. Голошубова, Н.В. Краснокутська, В.С. Ри- 
жиков, М.В. Афанасьєв, С.О. Москвін, Г.О. Бардиш, 
І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, М.Л. Разу, В.І. Воропаев,  
К. Барроу, Є.Ф. Брігхем, Ф. Уікхем та ін.

Дослідження таких вчених, як В.В. Василенка, 
О.І. Волкова, Д. Гейдж, С.М. Ілляшенка, М.А. Йохни, 
А.Я. Кузнєцової, М. Люверса, Ю.П. Морозова, Н.І. Но- 
ріциної, О.М. Пєтухової, Л.І. Федулової розкривають 
окремі аспекти фінансового забезпечення інновацій-
них проектів і інноваційної діяльності. Розкриттю 
основних особливостей інноваційної діяльності під-
приємств торгівлі присвячені праці: М.С. Молодо-
жені, Ю.Ю. Юрченка, К.Б. Зозуляк, Г.Л. Красневич, 
Л.О. Волокитіної, Е.М. Локтєва, Л.Г. Саркісяна та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Питання фінансового забезпечення 

інноваційних проектів розвитку підприємств тор-
гівлі залишаються не визначеними.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
значення сутності поняття інноваційні проекти роз-
витку, їх ролі та місця у діяльності підприємств 
торгівлі та розкриття особливостей їх фінансового 
забезпечення. Визначення сутності та місця іннова-
ційних проектів розвитку у класифікації проектів 
розвитку підприємств торгівлі; основних відміннос-
тей понять «фінансове забезпечення» та «фінансу-
вання» діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу. Особливий вклад у 
забезпечення розвитку підприємства вносять про-
екти, які ним реалізуються. Це є свідченням того, що 
поняття проект та розвиток є взаємопов’язаними. 
Опосередковано ця теза підтверджується вклю-
ченням терміна «розвиток» в словник-довідник з 
управління проектами, в якому він визначається 
як «зростання, розробка, будівництво, господар-
ське освоєння, дослідницько-конструкторська робо-
та, підготовка до експлуатації, підготовчі роботи» 
[1, с. 149].

З точки зору філософії, розвиток означає незво-
ротну, направлену, закономірну зміну матеріальних 
та ідеальних об’єктів [2, с. 6–7]. При цьому, Мель-
ник Л.Г. відзначає, що «тільки одночасна наявність 
трьох зазначених властивостей виділяє процеси 
розвитку серед інших змін» [3, с. 19]. Якщо немає 
закономірності, то процес є випадковим. За відсут-
ності спрямування процес втрачає характерної для 
розвитку єдиної, внутрішньо взаємопов’язаної лінії.

Враховуючи вищенаведені аргументи, можемо 
припустити, що забезпечення розвитку підприєм-
ства передбачає підготовку та реалізацію специ-
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INTELLECTUALIZATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE:  
MAIN DEFINITIONS AND CONCEPTS

Summary
It is investigated the conceptual and categorial device of intellectualization of activity of the enterprise. Attention is 
focused on the lack of scientific literature comprehensive definitions of characteristics describing the features of the 
intellectual development entities. Specifies the content of such categories as «intelligence», «knowledge», «information», 
«intellectual resources», «intellectual capacity», «intellectual capital». Presented modified structure of resources and 
capacity of the enterprise. The conclusion is drawn on expediency of use of the offered approaches in further teoretikal 
and methodological and applied researches of processes of intellectualization.
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