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здійсненням антимонопольних заходів, здійснення інноваційного 
тиску на господарські суб’єкти шляхом застосування санкцій на 
випуск застарілої продукції та використання неефективних ресур-
со– й енегромістких, а також екологічно небезпечних технологій. 
Потужним важелем державного впливу на прискорення інновацій-
ного розвитку високотехнологічних галузей має стати діяльність 
інноваційних фондів, створених за рахунок прямих бюджетних 
інвестицій, галузевих та регіональних фондів (компаній). Потріб-
на оптимізація структури промислового виробництва за рахунок 
розвитку наукоємних і високотехнологічних видів промислової 
діяльності; інноваційно-технологічна модернізація виробництва 
зі збільшенням прошарку промислових виробництв новітніх тех-
нологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском про-
дукції кінцевого споживання; реалізація енергозберігаючої моделі 
розвитку з розширенним використанням нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії, диверсифікацією енергопостачання та 
формуванням ефективної структури енергогенеруючих потужнос-
тей, упровадження екологічно безпечних технологічних процесів.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 
В  ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день туризм, поряд з промисловістю чи сіль-
ським господарством, виступає рівноправним учасником еконо-
мічних процесів, що відбуваються в межах певних регіонів. Фак-
тично туризм стає своєрідною формою господарського освоєння 
простору. Найбільш динамічно зростаючим сектором світового 
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туристичного господарства є сфера сільського туризму. Розвиток 
сільського туризму на даний момент є основним важелем в активі-
зації розвитку та підйому депресивних сільських регіонів України.

Актуальність розвитку цього виду туризму в Україні зумовле-
на необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних 
проблем сучасного села та підвищенням внутрішнього та зовніш-
нього попиту на цей вид туризму.

Доцільність розвитку сільського туризму в Україні визнача-
ється такими обставинами:

1) значними природно-рекреаційними ресурсами сільської 
місцевості;

2) відносною дешевизною сільського зеленого туризму;
3) необхідністю підвищення рівня доходів та зайнятості сіль-

ського населення;
4) потребою у подоланні соціального песимізму та байдужос-

ті на селі;
5) необхідністю розширення податкової бази місцевих гро-

мад;
6) потребою в модернізації інженерної та транспортної інфра-

структури сільських територій.
За розрахунками фахівців, український ринок потенційно 

здатний прийняти й розмістити на селі близько 150 тис. «зелених 
туристів», забезпечити економічну та демографічну стабільність у 
сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-економічні про-
блеми.

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» вво-
диться поняття «депресивної території», для вирішення проблем 
якої держава має застосовувати додаткові механізми розвитку. За-
кон визначає основні підходи до визначення територій депресив-
ними.

Поширення сільського туризму у депресивних територіях 
може надати імпульс для розвитку трудомістких і нетрадиційних 
сільськогосподарських виробництв або сприяти їх відродженню.

Сільський туризм сприятиме стабілізації економічної ситуації 
в сільській місцевості, оскільки має всі підстави аби перетворити-
ся на джерело додаткових прибутків для селян, стати стимулюю-
чим чинником розвитку підприємництва та сільськогосподарсько-
го виробництва.
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Наскільки відомо зі світової практики, сільський туризм за 
розмірами отриманих прибутків розглядається як альтернатива 
традиційному сільськогосподарському виробництву. Цілком ймо-
вірно, що розвиток агротуристичного бізнесу приведе до закрі-
плення у сільській місцевості населення молодих вікових груп, а 
отже допоможе стабілізувати і покращити демографічну ситуацію, 
що сприятиме збереженню сформованої системи розселення і від-
новленню демографічного потенціалу сіл депресивних регіонів 
України. Тож, на сьогодні економічні потреби третини (32,8 %) 
населення України, яку складають сільські мешканці, не можуть 
бути ефективно задоволені без прийняття закону в сфері сільського 
туризму.

В останні роки важливим кроком до розвитку сільських те-
риторій можна вважати прийняття низки законодавчих актів: «За-
гальнодержавна програма соціально-економічного розвитку укра-
їнського села на період до 2015 р.», Закон України «Про основні 
засади державної регіональної політики на період до 2015 р.», 
«Концепція розвитку агропромислового комплексу» тощо.

Необхідність розвитку туризму в Україні, зокрема, сільського, 
визначена Указом Президента України «Про заходи щодо розви-
тку туризму і курортів в Україні» і Розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження плану заходів щодо державної 
підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки». Проте 
правові засади розвитку сільського туризму в Україні регулюються 
законами України «Про туризм», «Про особисте селянське госпо-
дарство», «Про фермерське господарство», «Про сільськогоспо-
дарську дорадчу діяльність» лише частково і не забезпечують його 
пріоритетність.

Розвиток сільського зеленого туризму не лише у проблемних, 
а й у будь-яких регіонах України, ускладнюється кількома обстави-
нами, головними серед яких є невизначеність нормативно-правової 
бази, зокрема відсутність закону «Про сільський зелений туризм», 
низька активність жителів сільських громад в організації власного 
бізнесу, відсутність у них досвіду такого виду діяльності тощо.

Отже, сільський туризм, який дедалі більше поширюєть-
ся, в Україні є одним із найперспективніших позааграрних ви-
дів діяльності, спроможним забезпечити активізацію соціально-
економічного розвитку сільських депресивних територій.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
В  УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Протягом всієї історії людства знання були найважливішим 
фактором його економічного та інтелектуального розвитку. Осо-
бливо в умовах ХХІ століття, ринок знань поступово починає віді-
гравати головну роль, випереджаючи розвиток ринку матеріальних 
товарів. Загальновизнано, що інтелектуальна праця, яка ґрунтуєть-
ся на знаннях, творчі здібності працівників, їх професійна кваліфі-
кація, використання прав на об’єкти інноваційної власності (тор-
говельні знаки, патенти тощо), а також нові підходи до управління 
та інформаційних технологій стають першоосновою та рушійною 
силою виробництва, стратегічними факторами економічного роз-
витку національних економік у нових економічних умовах.

Поняття інтелектуального капіталу ввів у науковий обіг всес-
вітньо відомий економіст Дж. Гелбрейт у 1969 р. До наукових до-
сліджень, які присвячені широкому загалу проблем з вивчення 
інтелектуального капіталу, відносяться насамперед праці таких 
науковців як Е. Брукінг, В. Гойло, А. Добринін, Л. Едвінсон, Б. Ле-
онтьєв, М. Мелоун, М. Стюард та ін.

Впровадження у науковий вжиток поняття «інтелектуальний 
капітал» стало відображенням принципово нового підходу до ана-
лізу ринкових відносин, конкурентних переваг та лідерства під-


