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level of milk and cheese consumption per capita in households in the first group of 16.1 kg 
does not reach the minimum norm (2.2 times less) and 18.7 kg — to rational (or 2.4 times). 
Households characterized by low consumption of milk and dairy products are produced in 
private subsidiary farms.

After the results of the milk and dairy products market analysis on the territorial basis 
three segments are selected: economic regions where dominate the households of (1) cities 
and towns with low consumption levels and high prices for production, (2) cities and towns 
with low consumption levels and low prices, (3) rural areas with low consumption levels and 
low prices.According to socio-economic features, the authors distinguish three segments: 
low-price segment — households with low average money income, mid-price segment — 
households of cities and towns, high-price segment — rural area households with high per 
capita average income.

Key words: market of milk and dairy products, consumer preferences, area segment, 
price segment.
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ACTIVITY INTELLECTUALIZATION —  
THE BASIS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності інтелектуалі-
зації діяльності як основи для розвитку підприємства, що представляє собою симбіоз 
двох ключових понять сьогоднішнього дня — інновацій та інтелекту, синергетичний 
ефект яких є запорукою успішного розвитку підприємств.

Методи. При проведенні дослідження використовувалися загальнонаукові та 
специфічні методи та прийоми пізнання економічних явищ і процесів: аналізу і синте-
зу, індукції та дедукції, метод експертних думок, метод зіставлення та інші

Результати. Інтелектуалізація діяльності підприємства — це складний, бага-
тосторонній і багатофакторний процес. Обґрунтування необхідності інтелектуа-
лізації діяльності як основи для розвитку підприємства представляє собою симбіоз 
двох ключових понять сьогоднішнього дня — інновацій та інтелекту, синергетичний 
ефект яких є запорукою успішного розвитку підприємств.
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Розглядаючи проблему розвитку підприємств з урахуванням інтелектуалізації 
діяльності було обґрунтовано саме поняття «розвиток підприємства» під різним ку-
том розуміння. Саме таке обґрунтування дозволило виділити чотири наукових під-
ходу до його сутності.

У процесі дослідження було визначено, що інтелектуалізація діяльності — це 
нова концепція управлінського процесу, що передбачає в якості умов ефективного 
розвитку підприємства необхідність застосування інтелектуальних інструментів 
управління, що носять яскраво виражений інноваційний характер і спрямованих на 
досягнення стійких довгострокових конкурентних переваг, а також активне впрова-
дження цих інструментів в систему управління підприємством. Це визначення дало 
змогу запропонувати концепцію розвитку підприємства при інтелектуалізації діяль-
ності, в якої особливу роль набуває інтуїція керівника будь-якого рангу, оскільки інте-
лектуалізація передбачає провести певну переоцінку цінностей, виявити фактори, 
які є значущими для розвитку підприємства, і бути готовими до значних, кардиналь-
них змін в системі управління підприємством.

Ключові слова: розвиток підприємства, інтелектуалізація діяльності, іннова-
ції, інтелект, економічний стан, підприємство.

Постанова проблеми. Забезпечення розвитку підприємства є одним з ключових 
питань сучасного підприємства. Одним із головних аспектів розвитку підприємства є 
інтелектуалізація його діяльності. Зі збільшенням обсягів впровадження інтелектуалі-
зації діяльності в підприємство зростає в геометричній прогресії і позитивний ефект 
від її використання. Вона є джерелом підвищення ефективності діяльності господарю-
ючого суб’єкта.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтелектуалізація діяльності під-
приємства — це складний, багатосторонній і багатофакторний процес. Вивченням 
його окремих сторін займаються багато вчених на Україні і за кордоном. Різні аспекти 
досліджуваних питань висвітлювали такі вчені, як Е. Брукінг, С. Брю, І. Бушмарін, 
Д. Белл, В. Гойл, П. Друкер, В. Іноземцев, С. Климов, І. Нонака, А. Тоффлер, П. Сенге, 
П. Стоуньер, Х. Такеучі, Е. Тодд і ін.

Аналіз робіт провідних вітчизняних і зарубіжних вчених свідчить про те, що для 
розвитку підприємств необхідно, перш за все, сформувати потенціал підприємства, і 
реалізувати його, що викликає необхідність концентрації уваги на інтелектуалізації 
діяльності підприємства.

Менш дослідженими є питання розвитку підприємств на основі реалізації про-
цесу інтелектуалізації діяльності. Наслідком цієї наукової проблеми є гальмування 
розвитку підприємств на сучасному етапі, що не дозволяє сформувати і використову-
вати потенціал інноваційного розвитку, підвищити ефективність їх діяльності на осно-
ві економного використання ресурсів.

Мета статті. Обґрунтування необхідності інтелектуалізації діяльності як осно-
ви для розвитку підприємства, що представляє собою симбіоз двох ключових понять 
сьогоднішнього дня — інновацій та інтелекту, синергетичний ефект яких є запорукою 
успішного розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи проблему розвитку 
підприємств з урахуванням інтелектуалізації діяльності, вважаємо за необхідне об-
ґрунтувати саме поняття «розвиток підприємства» під різним кутом розуміння.

Афанасьєв М. В. розуміє під розвитком підприємства об’єктивну зміну тільки 
якісних характеристик системи обумовлену як фундаментальними законами природи 
(єдності і боротьби протилежностей, переходу кількість в якість, розвитку суспільства 



ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

ISSN 2079-4819 ВІСНИК ДонНУЕТ  2018  № 1(68) 25

по спіралі і вгору), так і закономірностями функціонування конкретних систем (ста-
ріння обладнання, придбання досвіду і знань співробітниками, виснаження природних 
ресурсів), при якому формуються нові властивості системи [1, с. 27]. Деякі вчені [2, 
с. 296; 3, с. 62] пояснюють його як процес змін, що ведуть до підвищення опірності і 
життєвості системи, здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища. 
Інші вчені-економісти [4,5] звертають увагу на те, що з розвитком підприємства відбу-
ваються якісні зміни та оновлення господарської системи та організаційної структури 
підприємства, підвищення ефективності його функціонування на основі вдосконален-
ня техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах, підвищення 
якості продукції та послуг, що надаються їм.

На основі узагальнення самого поняття «розвиток підприємства», запропонова-
ного сучасними вченими-економістами, пропонується виділити чотири наукових під-
ходу до його сутності (рис. 1).

Таким чином, узагальнюючи поняття «розвиток підприємства» з виділенням 
чотирьох наукових підходів, можна відзначити, що існують методологічні неточності 
щодо його обґрунтування. Тому вважаємо, що необхідно розглядати природу розвитку 
підприємства як системи і економічної категорії, що є підсистемою галузевої, націо-
нальної та глобальної економічної системи.

Рисунок 1 — Підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» 
(складено автором на основі [1–8])
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Говорячи про природу розвитку підприємства, ми маємо на увазі необхідність 
активного використання особливої проміжної ланки — інтелектуалізації діяльності, 
що носить яскраво виражений інноваційний характер.

На сьогоднішній день склалася така ситуація, що будь-яке підприємство, не-
залежно від форм власності, потребує переосмислення системи управління, впрова-
дження більш прогресивних, а головне, більш ефективних способів господарювання.

Обґрунтування інтелектуалізації діяльності в якості головної умови розвитку під-
приємства випливає з його наступних характеристик: це орієнтація його діяльності на 
придбання, створення і використання знань з метою їх перетворення в нові товари, по-
слуги або бізнес-моделі [9]; це, перш за все, добре керована структура з можливістю 
оцінки ефективності роботи за фактичними даними, отриманими на основі точних інди-
каторів продуктивності та характеризується здатністю менеджерів розуміти і управля-
ти ключовими процесами, діловою стратегією і швидкістю, з якою бізнес здатний зна-
ходити, реагувати і усувати виниклі або назріваючі проблеми. [10]; це стимулюючий 
вплив інтелектуальним капіталом — знаннями на економічний об’єкт, який безперервно 
залучає, виробляє, поширює компоненти інтелектуального капіталу, підтримуючи цим 
трансфер і дифузію різних видів капіталу, просування нових і спеціальних знань, то-
варів і послуг. [11]; це активне використання невіддільних від особистості унікальних 
здібностей з метою створення інноваційних продуктів та інформаційних технологій, по-
всюдне впровадження інтелектуальних компонентів, створення і розвиток нових галу-
зей і сфер застосування знання, розширення наукової бази, якісне підвищення освітньо-
го рівня в країні, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу [12]

Наведені визначення дозволяють довести вірність обрання інтелектуалізації ді-
яльності в якості рушійної сили розвитку підприємства на відповідність обґрунтова-
ного вище другого принципу: по-перше, мобілізація потенціалу дозволяє, за умови 
приведення його в дію, досягти мети розвитку підприємства — підвищення його кон-
курентоспроможності в умовах ринкового середовища; по-друге, потенціал можна 
розглядати в якості складної підсистеми самої системи «підприємство», в якій фор-
муються підсистемні елементи, складові основу накопичення рушійних сил по всьому 
ресурсним компонентам, мобілізація яких дозволяє досягти певної вище цілі розвитку 
підприємства з максимальною ефективністю; по-третє, потенціал визначають чинни-
ки, що формують рушійні сили за всіма видами ресурсів усередині системи, і на нього 
впливають аналогічні видові ресурсні фактори зовнішнього середовища, оскільки, за 
визначенням, в умовах ринку підприємство є відкритою системою.

Інтелектуалізація діяльності — це, безумовно, принципово новий метод в управ-
лінні, що носить, на нашу думку, яскраво виражений інноваційний характер. Клю-
човим поняттям при цьому є людський потенціал і ефективність його використання. 
Саме людський фактор є основою розвитку підприємства в довгостроковому періо-
ді. Будь-яка діяльність підприємства ґрунтується на особистість, який, в свою чергу, 
визначає пріоритетні напрямки розвитку, необхідний. Інтелектуалізація діяльності є 
необхідною умовою не тільки «виживання» підприємства в умовах ринкової економі-
ки і жорсткої конкуренції (це завдання сьогоднішнього, а в деяких випадках вже вчо-
рашнього дня), але в першу чергу невід’ємним фактором, що визначає його ефективне 
функціонування і розвиток завтра. З одного боку, інтелектуалізація діяльності — це 
процес координації різних видів управлінської діяльності, в основі якого лежить орі-
єнтація на довгострокове стратегічне розвиток, коли центральною ланкою всієї систе-
ми взаємодії є індивід, тобто відбувається зміщення акценту з техніко-технологічної 
складової (машини, обладнання) на людський фактор розвитку підприємства (перш 
за все на його якісні характеристики), оскільки саме людський фактор є прихований 
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резерв ріс а ефективності, продуктивності праці. Однак людські ресурси є найбільш 
обмеженими ресурсами підприємства, тому найбільш ефективне їх використання буде 
запорукою успішного розвитку підприємства.

З іншого боку, в інтелектуалізації є певний комплекс вимог, що пред’являються як 
до самого підприємства, так і до її вищого керівництва і рядовим працівникам. Підпри-
ємство має досягти певного рівня зрілості, самосвідомості, перш ніж воно буде готове 
впровадити цю концепцію. Необхідно провести певну переоцінку цінностей, виявити 
фактори, які є значущими для розвитку підприємства, і бути готовими до значних, кар-
динальних змін в системі управління підприємством, які безпосередньо торкнуться всіх 
членів організації, починаючи з топ-менеджерів і закінчуючи рядовими службовцями. 
Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна сформулювати наступне: інте-
лектуалізація діяльності — це нова концепція управлінського процесу, що передбачає 
в якості умов ефективного розвитку підприємства необхідність застосування інтелекту-
альних інструментів управління, що носять яскраво виражений інноваційний характер і 
спрямованих на досягнення стійких довгострокових конкурентних переваг, а також ак-
тивне впровадження цих інструментів в систему управління підприємством.

У концепції розвитку підприємства при інтелектуалізації діяльності (рис. 2) осо-
бливу роль набуває інтуїція керівника будь-якого рангу, оскільки інтелектуалізація пе-
редбачає провести певну переоцінку цінностей, виявити фактори, які є значущими 
для розвитку підприємства, і бути готовими до значних, кардинальних змін в системі 
управління підприємством. Звідси і виникає гостра потреба в інтелектуалізації діяль-
ності, яка спирається на постійні інновації. Головним носієм інтелектуалізації діяль-
ності є спеціально підібраний і підготовлений персонал підприємства.

Рисунок 2 — Схема концепції розвитку підприємства при інтелектуалізації 
діяльності (авторська розробка)

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що інтелектуалізація діяльності 
забезпечує безперервність розвитку підприємства в цілому. При цьому вона є характе-
ристикою якісної риси розвитку і одночасно сприяє стійкості розвитку підприємства, 
а також є джерелом підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.

Отже, інтелектуалізація діяльності являє собою один з найбільш важливих ре-
сурсів розвитку організацій незалежно від типу розв’язуваних завдань, місця в сус-
пільному поділі праці, форми власності та рівня розвитку.
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Цель. Цель исследования заключается в обосновании необходимости интеллекту-
ализации деятельности как основы для развития предприятия, представляющий собой 
симбиоз двух ключевых понятий сегодняшнего дня — инноваций и интеллекта, синерге-
тический эффект которых является залогом успешного развития предприятий.

Методика. При проведении исследования использовались общенаучные и спец-
ифические методы и приемы познания экономических явлений и процессов: анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, метод экспертных мнений, метод сопоставления 
и другие

Результаты. Определены подходы к пониманию понятия «развитие предприя-
тия» Предлагается выделить четыре научных подхода к его сущности. Обоснование 
интеллектуализации деятельности в качестве главного условия развития предпри-
ятия позволило предложить концепцию развития предприятия. Предоставлено ав-
торское определение интеллектуализации деятельности как новой концепции управ-
ленческого процесса.

Ключевые слова: развитие предприятия, интеллектуализация деятельности, 
инновации, интеллект, экономическое положение, предприятие.

Objective.The purpose of the research is to substantiate the need for intellectualization 
of activities as the basis for enterprise development, which is a symbiosis of two key concepts 
of our times — innovation and intelligence, the synergistic effect of which is the key to the 
successful development of enterprises.

Methods.The research uses general scientific and specific methods and techniques of 
knowledge of economic phenomena and processes: analysis and synthesis, induction and 
deduction, method of expert opinions, method of comparison and others.

Results. Intellectualization of enterprise activity is a complex, multilateral and mul-
tifactorial process. The justification for the need to intellectualize the activities as the basis 
for enterprise development is a symbiosis of two key concepts of our times — innovation 
and intelligence, the synergistic effect of which is the key to the successful development of 
enterprises. Considering the problem of enterprise development taking into account the in-
tellectualization of activities, the very concept of «enterprise development» is grounded at 
different views of understanding.It is precisely this rationale which allows us to distinguish 
four scientific approaches to its essence.

Summarizing the concept of «enterprise development», with the allocation of four sci-
entific approaches, it is noted that there are methodological inaccuracies in its justification.
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Therefore, the nature of enterprise development is considered as a system and an economic 
category, which is a subsystem of the sectoral, national and global economic system. Speak-
ing about the nature of the development of enterprise, there is a need for the active use of 
a special intermediate level — the intellectualization of activities, which has a pronounced 
innovative character.

In the course of the research, it is determined that the intellectualization of activity is 
a new concept of the management process, which implies, as conditions of effective develop-
ment of the enterprise, the need for the use of intellectual management tools that are clearly 
innovative in nature and aimed at achieving sustainable long-term competitive advantages, 
as well as the active implementation of these tools in enterprise management system.This 
definition makes it possible to propose the concept of enterprise development by intellec-
tualizing activities in which the intuition of the head of any rank becomes a special role, 
since intellectualization involves a certain revaluation of values, identifying factors that are 
significant for the development of the enterprise and being prepared for significant, funda-
mental changes in enterprise management system.

Key words: enterprise development, intellectualization of activity, innovation, intel-
ligence, economic status, enterprise.
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THE BASICS OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Мета. Мета даної статті полягає у дослідженні окремих теоретичних та ме-
тодичних аспектів щодо збуту продукції та їх впливу на прийняття управлінських 
рішень в галузі збутової діяльності суб’єктів господарювання.

Методи. В процесі підготовки даної статті були застосовані такі методи на-
укового дослідження як системний підхід, порівняння, групування, деталізація, уза-
гальнення, візуалізація, літературного пошуку, тощо.

Результати. З’ясовано сутність збутової діяльності підприємства. Охаракте-
ризовано основні системи та канали збуту продукції підприємства. Опрацьовано кла-
сифікацію функцій каналів збуту підприємства та розкрито їх сутність. Окреслено 
основну мету збутової діяльності підприємства. В контексті планування збутової ді-
яльності доведено його значення та роль в забезпеченні ефективності збуту продукції 
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