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Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм
Мета статті – формування категоріального силогізму інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств у сучасних умовах. Ви-
значено, що на сучасному етапі розвитку виникає проблема інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств, які адаптуються 
до змін екзогенних та ендогенних факторів. Для вирішення цієї проблеми використовувався апарат детермінованої оптимізації. Проте в ньому 
не враховується турбулентний вплив зовнішнього середовища, що не дозволяє знаходити оптимальні рішення. У зв’язку з цим, для підвищення 
ефективності управління холістичним розвитком підприємств і забезпечення адаптації до випадкових ситуацій, необхідно використовувати 
інструментарій інтелектуалізації. У результаті проведеного дослідження проаналізовано наукові напрямки, пов’язані з інтелектуалізацією, 
управлінням і розвитком підприємств, а також холістичну парадигму, що формує категоріальний силогізм інтелектуалізації управління холіс-
тичним розвитком підприємств. Під цим слід розуміти процес цілеспрямованого та осмисленого впливу на об’єкти та системи шляхом удоско-
налення якісних і кількісних змін, що: відбувається під впливом екзогенних і ендогенних факторів; спрямований на посилення використання інте-
лектуально-знаннєвих активів підприємств; використовує інформаційно-комунікаційні технології. Цей процес продукує нові підходи до управління 
з метою досягнення цілей і максимізації результатів діяльності підприємства, забезпечення ефективного функціонування та розвитку.
Ключові слова: інтелектуалізація, управління підприємствами, розвиток підприємства, холістична парадигма, інтелектуалізація управління 
холістичним розвитком підприємств.
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Чобиток В. И. Интеллектуализация управления холистическим развитием предприятий: категориальный силлогизм
Цель статьи – формирование категориального силлогизма интеллектуализации управления холистическим развитием предприятий в современ-
ных условиях. Определено, что на современном этапе развития возникает проблема интеллектуализации управления холистическим развитием 
предприятий, адаптирующимся к изменениям экзогенных и эндогенных факторов. Для решения этой проблемы использовался аппарат детер-
минированной оптимизации. Однако в нем не учитывается турбулентное влияние внешней среды, что не позволяет находить оптимальные 
решения. В связи с этим, для повышения эффективности управления холистическим развитием предприятий и обеспечения адаптации к случай-
ным ситуациям, необходимо использовать инструментарий интеллектуализации. В результате проведенного исследования проанализированы 
научные направления, связанные с интеллектуализацией, управлением и развитием предприятий, а также холистическая парадигма, формирую-
щая категориальный силлогизм интеллектуализации управления холистическим развитием предприятий. Под этим следует понимать процесс 
целенаправленного и осмысленного влияния на объекты и системы, путем совершенствования качественных и количественных изменений, ко-
торый: протекает под влиянием экзогенных и эндогенных факторов; направлен на усиление использования интеллектуально-знаниевых активов 
предприятий; использует информационно-коммуникационные технологии. Этот процесс вырабатывает новые подходы к управлению с целью 
достижения целей и максимизации результатов деятельности предприятия, обеспечения эффективного функционирования и развития.
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Chobitok V. I. Intellectualization of the Management of Holistic Development of Enterprises: the Categorical Syllogism
The article is aimed at forming a categorical syllogism of intellectualization of the management of holistic development of enterprises in modern conditions. It 
is defined that at the present stage of development there is a problem of intellectualization of the management of holistic development of enterprises, adapt-
ing to changes in both the exogenous and the endogenous factors. To address this problem a deterministic optimization apparatus was used. However, it does 
not take into account the turbulent influence of the external environment, which does not allow to find the best solutions. In this regard, it is necessary that 
the instrumentarium of intellectualization be used to improve efficiency of the management of holistic development of enterprises and to ensure adaptation to 
random situations. The carried out research analyzed the scientific directions related to intellectualization, management and development of enterprises, as 
well as the holistic paradigm that forms the categorical syllogism of intellectualization of the management of holistic enterprises. By this one should understand 
the process of purposeful and meaningful influence on objects and systems, by means of improving both the qualitative and the quantitative changes, which: 
proceeds under the influence of both the exogenous and the endogenous factors; is directed to increase the use of intellectual and knowledgeable assets of 
enterprises; uses information-communication technologies. This process develops new approaches to management in order to achieve goals and maximize the 
enterprise’s performance, ensuring efficient operation and development of the latter.
Keywords: intellectualization, management of enterprises, enterprise development, holistic paradigm, intellectualization of the management of holistic devel-
opment of enterprises.
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На сучасному етапі розвитку виникає пробле-
ма інтелектуалізації управління холістичним 
розвитком підприємств, які адаптуються до 

змін екзогенних та ендогенних факторів. Для вирі-
шення цієї проблеми використовувався апарат детер-
мінованої оптимізації. Проте в ньому не враховується 
турбулентний вплив зовнішнього середовища, що не 
дозволяє знаходити оптимальні рішення. У зв’язку з 
цим, для підвищення ефективності управління холіс-
тичним розвитком підприємств і забезпечення адап-
тації до випадкових ситуацій, необхідно використо-
вувати інструментарій інтелектуалізації.

При вирішенні задач оптимізації широке поши-
рення отримали завдання з інтелектуалізації управ-
ління холістичним розвитком зі стратегічними на-
прямками, що дозволяють адаптивно коригувати 
прийняті управлінські рішення та визначати режим 
функціонування за допомогою взаємозв’язку поетап-
них керуючих рішень у непередбачуваних ситуаціях. 
У зв’язку з розповсюдженням інноваційних техно-
логій в управлінні та об’єктивним перетворенням 
інформації в знання відбувся перехід від автоматизо-
ваних систем управління виробництвом до інтелек-
туальних систем управління. 

Аналіз публікацій щодо формування категорі-
ального силогізму інтелектуалізації управління хо-
лістичним розвитком підприємств свідчить про те, 
що ці питання розглядаються як зарубіжними, так і 
вітчизняними науковцями, такими як Акофф Р. [2], 
Андрушків Б. [5], Кузьмін О. [5; 22], Кісь С. [20], Про-
хорова В. [28] та багатьма іншими. 

Проте питання формування категоріального 
силогізму інтелектуалізації управління холістичним 
розвитком підприємств є актуальним і потребують 
подальшого дослідження.

Мета статті – формування категоріального 
силогізму інтелектуалізації управління холістичним 
розвитком підприємств у сучасних умовах.

У новому часовому просторі головним джере-
лом розвитку підприємств стають знання, які в новій 
економіці виступають реальною продуктивною си-
лою. Здатність активно застосовувати знання є осно-
вним напрямом економічної переваги, а джерелом 
інтелектуальних знань є люди. 

Зараз ще існує дисонанс між трудовим внеском і 
заохоченням, тобто між власністю на нові засоби ви-
робництва (знання) та власністю на блага, що розпо-
діляються відповідно до старої системи економічних 
і суспільних відносин. Але ситуація поступово змі-
нюється, і розвиток нової економіки неминуче веде 
до перерозподілу якщо не формальної, то реальної 
економічної влади.

Зростання добробуту та нові можливості мо-
жуть бути забезпечені на основі розгортання 
системи, що стимулює розвиток підприємств і 

забезпечує функціонування інтелектуального капіта-
лу та нематеріальних активів.

Аналіз економічної сутності поняття «інтелек-
туалізація» наведено в табл. 1.

Отже, за результатами аналізу економічної сут-
ності поняття «інтелектуалізація» можна навести 
авторське визначення цього поняття – це процес, 
спрямований на посилення використання інтелекту-
ально-знаннєвих активів підприємств, з використан-
ням інформаційно-комунікаційних технологій, для 
продукування нових підходів в управлінні розвитком 
підприємств.

Інтелектуалізація є рушійною силою розвитку 
підприємств (рис. 1).
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Таблиця 1

Аналіз економічної сутності поняття «інтелектуалізація»

Автор, джерело Визначення, запропоноване автором

Академічний тлумачний 
словник [1] Проникання інтелектуалізму в життя людей, насичення його розумовою діяльністю

Бриль І. [7]

Визначення переважної ролі знань та інформації, пізнання, навчання, підтримка нових під-
ходів до прийняття рішень, умов і засобів інтелектуальної діяльності (праці), генерування 
актуальних знань для вдосконалення виробництва, організаційної структури та системи 
управління

Вікіпедія [34]

Онтогенетичний процес насичення елементів менеджменту інтелектуально-знаннєвими 
активами, стимулювання інтелектуальної активності й незалежного мислення персоналу та 
застосування передових інформаційно-комунікаційних технологій з метою набуття нових 
властивостей системою, виражених у її структурі, нормах управління та категоріях менедж-
менту

Кісь С. [20]

Наслідок процесу одержання та використання інформації, за умови, що цей процес супрово-
джується пристосуванням або творчим осмисленням підходів до управління підприємством, 
які адекватні вимогам зовнішнього середовища та інтелектуалізованому розвитку суб’єкта 
господарювання в цьому середовищі

Поляков М. [27]
Посилення функцій творчого характеру (наприклад, із розробки інновацій), переорієнтація 
на нові види діяльності (пов’язані зі сферою НДДКР, проєктуванням, дизайном, обробкою 
даних), підвищення інноваційності, активна взаємодія з університетами

При формуванні ефективної системи управлін-
ня підприємством необхідно охоплювати всі 
сфери життєдіяльності підприємства, всі орга-

нізаційні одиниці та бізнес-процеси. Плани необхідно 
складати з урахуванням довгострокових цілей, а опе-
ративне управління – вести відповідно до тактичних і 
стратегічних планів, своєчасно здійснюючи їх адаптив-
не коригування відповідно до змін [6; 9; 13; 19; 23].

Особливістю ефективної системи управління 
підприємством є орієнтація на персонал, залучен-
ня його на стадіях розробки та становлення моделі 
управління, мотивація та зацікавленість, просування, 
контроль тощо.

Розробка та впровадження ефективної системи 
управління підприємством є складним і багатогран-
ним процесом, що вимагає достатнього часу й учас-
ті різних фахівців-управлінців. Потребує уваги і вже 
впроваджена система – своєчасність адаптивного 
коригування, узгодження поточних цілей і дій, моти-
вація персоналу на результат тощо. 

Аналіз економічної сутності поняття «управлін-
ня підприємствами» наведено в табл. 2.

Отже, за результатами аналізу економічної сут-
ності поняття «управління підприємствами» можна 
навести авторське визначення цього поняття – це 
процес цілеспрямованого та осмисленого впливу на 
об’єкти та системи за допомогою планування, орга-
нізації, мотивації та контролю, з метою досягнення 
цілей і максимізації результатів діяльності підприєм-
ства, забезпечення його ефективного функціонуван-
ня та розвитку.

Економічне та результативне вимірювання 
ефективності управління підприємством на страте-
гічному і тактичному рівнях наведено на рис. 2.

У сучасних умовах успішна діяльність підпри-
ємства можлива за умови володіння своєчасною та 
достовірною інформацією, що дозволяє керівництву 
приймати оптимальні управлінські рішення щодо 
сталого розвитку підприємств. Це обумовлює необ-
хідність розробки оптимальних управлінських рі-
шень, адаптованих до складних господарських умов, 
як інструменту для сталого розвитку та ефективності 
управління підприємствами.

Аналіз економічної сутності поняття «розвиток 
підприємства» наведено в табл. 3.

Отже, за результатами аналізу економічної 
сутності поняття «розвиток підприємства» 
можна навести авторське визначення цього 

поняття – це цілеспрямований процес удосконален-
ня якісних і кількісних змін під впливом екзогенних 
і ендогенних факторів, за рахунок використання на-
явних і прихованих потенційних (виробничих, тех-
нологічних, фінансових, людських, інтелектуальних, 
інформаційних тощо) можливостей для формування 
ефективної платформи діяльності підприємства.

Змістовну характеристику сутності поняття 
«розвиток підприємства» наведено на рис. 3. 

Підприємство, засноване на холістичній пара-
дигмі, зможе досягти багато чого: буде менше конку-
ренції та більше співпраці, менше порушень трудової 
етики та більше злиття роботи з грою і навчанням, 
більше терпимості до різнодумства й експеримента-
торства, усвідомлення можливостей, що заохочують 
до досягнення цілей. 

Холістична парадигма тісно пов’язана із сис-
темним підходом до управління підприємством.
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Конвергенція Інтеграція Синхронізація

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ

Розвиток пізнавальних
і творчих здібностей людини

Сприяння розумовій
діяльності та пізнанню

Виконання
інтелектуальних операцій

Розвиток існуючих і поява нових спеціальних послуг, пов’язаних зі сферою знань
та інформації, підвищенням якості людського капіталу

Розробка нових бізнес-моделей і форм організації інтелектуальної діяльності
на підприємствах

Формування інституціонально-правового забезпечення інтелектуальної діяльності,
механізму захисту прав на інтелектуальну власність

Створення спеціальних інформаційних систем, баз данних, баз знань, експертних
систем, технологій обробки даних, що породжують нові тенденції розвитку

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Створює більш ефективні
механізми та інструменти

відносин

Сприяє розвитку соціальних
зв’язків і створенню

більш досконалих інститутів

Створює передумови
для підвищення ефективності

виробництва та обігу

Трансформація загальної інформації в актуальні професійно-креативні
знання персоналу

Трансформація вмінь, навичок, творчих знань у функціональні фундаментальні
форми інтелектуального капіталу систем управління

Трансформація функціональних базових форм інтелектуального капіталу систем
управління у функціональні кінцеві форми цього капіталу

Вплив результатів інтелектуального виробництва на інтелектуалізацію
управління підприємствами

Рис. 1. Механізм впливу результатів інтелектуального виробництва на інтелектуалізацію управління 
підприємствами
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Таблиця 2

Аналіз економічної сутності поняття «управління підприємствами»

Автор(-и), джерело Визначення, запропоноване автором

Академічний тлумачний  
словник [1]

Елемент, функція високоорганізованих, систем різної природи (біологічних, соціальних, 
технічних), що забезпечує збереження їх певної структури, підтримку діяльності, реаліза-
цію їх програм і мети

Словопедія [33]
Процес цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми або органу управління на керовану 
підсистему або об’єкт управління з метою забезпечення його ефективного функціонуван-
ня та розвитку

Вікіпедія [34]
Цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об’єкти задля досягнення кін-
цевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі 
детермінованої чи довільної програми/регламенту

Економічний словник [15]
Процес впливу на діяльність окремого працівника, групи чи організації з метою досягнен-
ня максимальних результатів (акцент на такому елементі управлінської діяльності,  
як вплив, і на його цільовій спрямованості)

Амбарцумов А.,  
Стерліков Ф. [3]

Функція організаційних систем, що забезпечує збереження певної структури, збереження 
та підтримання режиму діяльності, реалізацію програми, цілей діяльності

Андрушків Б.,  
Кузьмін О. [5]

Цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною 
обставин

Вечканов Г. [10]

Елемент, функція організаційних систем, що забезпечує збереження певної структури,  
дотримання режиму діяльності, реалізації програми, цілей діяльності. Управління склада-
ється з двох основних компонентів: уміння організовувати, включаючи здатність делегува-
ти повноваження, і підприємницької інтуїції

Друкер П. [14] Особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспря-
мовану та продуктивну групу

Жигалов В.,  
Шимановська Л. [17]

Складний соціально-економічний процес. У широкому розумінні слова він означає вплив 
на процеси, об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одно-
го стану в інший згідно з поставленими цілями

Мельтюхова Н. [24] Функція організованих систем (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує реаліза-
цію мети та підтримку режиму діяльності, сталість і розвиток певних структурних елементів

Мескон М., Альберт М.,  
Хедоурі Ф. [25]

Процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформу-
лювати і досягти цілей організації

Радченко А. [29] Вид діяльності, за допомогою якого суб’єкт управління впливає на об’єкт, яким управляє

Файоль А. [30] Ієрархічно організована діяльність, завдяки якій визначається оптимальний спосіб групу-
вання робіт, розподіл повноважень і відповідальності на різних рівнях організації

Шатун В. [31] Осмислений вплив людини на процеси, об’єкти, а також на людей для надання необхідної 
спрямованості їхній діяльності й одержання бажаного результату

Холізм (у широкому сенсі) – це позиція у філо-
софії та науці щодо проблеми співвідношення час-
тини та цілого, яка виходить із якісної своєрідності 
цілого по відношенню до його частин [1; 12; 15; 34]. 

З холістичної точки зору весь світ – це єдине ціле, 
і окремі явища й об’єкти, що виділяються людьми, ма-
ють сенс тільки як частина спільного [8; 11; 16; 31].

Принципи холістичної парадигми управління 
розвитком підприємства наведено на рис. 4.

На основі проведеного дослідження запропо-
новано категоріальний силогізм інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком підприємств, що 
наведено на рис. 5.

Отже, результати формування категоріального 
силогізму свідчать про те, що під інтелектуалізаці-
єю управління холістичним розвитком підприємств 

можна розуміти процес цілеспрямованого та осмис-
леного впливу на об’єкти та системи шляхом вдо-
сконалення якісних і кількісних змін, під впливом 
екзогенних і ендогенних факторів, спрямований на 
посилення використання інтелектуально-знаннєвих 
активів підприємств, із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій, для продукування нових 
підходів до управління, з метою досягнення цілей і 
максимізації результатів діяльності підприємства, за-
безпечення ефективного функціонування та розвитку.

 
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження про-

аналізовано наукові напрямки, пов’язані з інтелек-
туалізацією управління підприємствами, розвитком 
підприємств і холістичної парадигми, що формують 
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Удосконалення системи залучення ресурсів підприємства

Формування системи ефективного використання ресурсів підприємства

Удосконалення системи контролю на підприємстві

Формування системи прийняття управлінських рішень на підприємстві

Ефективність управління
підприємством

Економічне та результативне вимірювання ефективності управління
підприємством на стратегічному і тактичному рівнях

Стратегічні
аспекти

Тактичні
аспекти

Підвищення рівня системи координації бізнес-процесів

Підвищення рівня системи мотивації персоналу на підприємстві

Удосконалення системи оцінки діяльності підприємства

Удосконалення системи навчання персоналу на підприємстві

Рис. 2. Економічне та результативне вимірювання ефективності управління підприємством  
на стратегічному і тактичному рівнях

Таблиця 3

Аналіз економічної сутності поняття «розвиток підприємства»

Автор(-и), джерело Визначення, запропоноване автором

Андрійчук В. [4]
Незворотні, цілеспрямовані та закономірні зміни господарської системи, послідовність пе-
реходу її з одного стану в якісно інший на основі вдосконалення техніки, технології  
та організації праці, впровадження новацій в управлінні

Академічний тлумачний 
словник [1]

Процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного 
стану до іншого

Плугіна Ю. [26]

Якісні перетворення в діяльності підприємства за рахунок змін кількісних і структурних ха-
рактеристик техніко-технологічних, організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних 
ресурсів на основі ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів  
та інформаційних технологій

Кузьмін О.,  
Мельник О. [22]

Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через певні стадії 
життєвого циклу, що визначають особливості виробничо-господарської, інвестиційної,  
фінансової та інших видів діяльності

Мескон М., Альберт М., 
Хедоурі Ф. [25]

Довгострокова програма вдосконалення можливостей вирішувати різні проблеми та зді-
бностей до відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління культу-
рою організації

Забродський В.,  
Кизим М. [18]

Процес переходу економіко-виробничої системи в новий, більш якісний стан шляхом на-
громадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком 
чого є підвищення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища  
та ефективність функціонування

Коротков Е. [21] Сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та зміцнення життєвості системи, її здат-
ність чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища

Акофф Р. [2] Покращення технологічної оснащеності виробництва, підвищення кваліфікації працівни-
ків, зміна принципів та механізмів управління тощо

категоріальний силогізм інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком підприємств. Під цим сило-
гізмом можна розуміти процес цілеспрямованого та 
осмисленого впливу на об’єкти та системи шляхом 
вдосконалення якісних і кількісних змін, під впливом 
екзогенних і ендогенних факторів, спрямований на 

посилення використання інтелектуально-знаннєвих 
активів підприємств, із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій, для продукування нових 
підходів до управління, з метою досягнення цілей і 
максимізації результатів діяльності підприємства, за-
безпечення ефективного функціонування та розвитку.
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Зменшення показників

Коливання показників

Спрямованість Швидкість Результат Спричиненість

Науково-
теоретичний

Методологічний

Методичний

Прикладний

Розвиток підприємства

Прогресія

Дегресія

Пульсація

Незмінність

Збільшення показників

Постійне значення показників

Сукупність внутрішньо- та зовнішньозумовлених послідовностей переходів
підприємства з одного стану відносної стійкості в інший, починаючи
з моменту його створення до повного припинення функціонування

Постійні зміни структури, функцій, елементів, а також окремих властивостей,
які дозволяють більш-менш ефективно функціонувати соціально-економічній
системі підприємства за умов динамічного середовища господарювання

Постійні зміни цільової ефективності використання основних засобів,
оборотних коштів, персоналу, земельних ділянок тощо в короткостроковій,
середньостроковій і довгостроковій перспективах

Процес поступової зміни кількісних і якісних характеристик окремих бізнес-
процесів і цільової ефективності підприємницької діяльності в цілому

Рис. 3. Змістовна характеристика сутності поняття «розвиток підприємства»

Для вирішення цієї проблеми використовував-
ся апарат детермінованої оптимізації, в якому врахо-
вується турбулентний вплив зовнішнього середови-
ща, що дозволяє знаходити оптимальні управлінські 
рішення.                    
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Звернена до контактів і зв’язків між людьми та підкреслює важливість культури
на підприємстві

Орієнтована на системний підхід, ціле – більше, ніж просто сума його частин

Ґрунтується на інформації, віддає перевагу розвитку освіти, навчання та соціальних служб,
а не виробництву товарів, балансуючи роботу грою та любов’ю

Замінює індустріалізацію уважним і тонким ставленням до раціонального та гармонійного
розвитку людини

Холістична парадигма управління розвитком підприємства

Розглядає фізичні, ментальні, емоційні, соціальні та духовні аспекти людини,
їх взаємодію та способи розвитку підприємства

Пропонує шляхи, моделі, метафори, а також практичні методи, здатні допомогти
у вирішенні найважливіших проблем, що стоять зараз і збережуться в майбутньому

Допускає можливість вибору, прояву волі, мінливості та спонтанності на підприємстві

Визнає можливість аномальних явищ, тонких енергій і не відкритих ще законів природи,
а також принципів, які можуть вступати в протиріччя з матеріалістичною моделлю
або привести до її перегляду

Рис. 4. Принципи холістичної парадигми управління розвитком підприємства
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ХОЛІСТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ –
це цілеспрямований процес удосконалення якісних і кількісних змін, під впливом екзогенних 

і ендогенних факторів, за рахунок використання наявних і прихованих потенційних (виробничих,
технологічних, фінансових, людських, інтелектуальних, інформаційних тощо) можливостей

для формування ефективної платформи діяльності підприємства, яка виходить із якісної
своєрідності цілого по відношенню до його частин

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ –
це процес, спрямований

на посилення використання
інтелектуально-знаннєвих активів

підприємств, із застосуванням
інформаційно-комунікаційних

технологій, для продукування нових
підходів до управління
розвитком підприємств

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ –
це процес цілеспрямованого

та осмисленого впливу на об’єкти
та системи, за допомогою планування,

організації, мотивації та контролю,
з метою досягнення цілей і максимізації

результатів діяльності підприємства,
забезпечення його ефективного

функціонування та розвитку

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ –
це процес цілеспрямованого та осмисленого впливу на об’єкти та системи, 

за допомогою планування, організації, мотивації та контролю, спрямований на посилення 
використання інтелектуально-знаннєвих активів підприємств, із застосуванням

інформаційно-комунікаційних технологій, для продукування нових підходів до управління,
з метою досягнення цілей і максимізації результатів діяльності підприємства,

забезпечення його ефективного функціонування та розвитку

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ХОЛІСТИЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ –
це процес цілеспрямованого та осмисленого впливу на об’єкти та системи шляхом удосконалення

якісних і кількісних змін, під впливом екзогенних і ендогенних факторів, спрямований на посилення 
використання інтелектуально-знаннєвих активів підприємств, із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій, для продукування нових підходів до управління, з метою досягнення 
цілей і максимізації результатів діяльності підприємства, забезпечення його ефективного 

функціонування та розвитку

ХОЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА –
тісно пов’язана із системним підходом
до управління підприємством позиція

у філософії та науці щодо проблеми
співвідношення частини та цілого, 

яка виходить із якісної своєрідності 
цілого по відношенню до його частин

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ –
це цілеспрямований процес удосконалення 

якісних і кількісних змін, під впливом 
екзогенних і ендогенних факторів, за рахунок 

використання наявних і прихованих потенційних 
(виробничих, технологічних, фінансових, 

людських, інтелектуальних, інформаційних 
тощо) можливостей для формування 

ефективної платформи діяльності підприємства

Рис. 5. Категоріальний силогізм інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств
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