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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  
 
Світовий досвід господарювання вказує на те, що основою багатства і 

конкурентоспроможності сучасних економічних систем є інтелектуальний 
капітал (ІК). Стратегічним орієнтиром економічної політики провідних держав 
є формування та нагромадження ІК для забезпечення стійких конкурентних 
позицій на світовій арені.  

Сучасні умови функціонування аграрних підприємств характеризуються 
радикальними змінами в соціально-економічному просторі, які проявляються 
через підвищення інтенсивності процесів інтернаціоналізації, глобалізації, 
інформатизації та інтелектуалізації. Основою для розвитку сучасного аграрного 
сектору є передові технології, високий рівень освіченості та творчої праці, 
наукові розробки тощо. Іншими словами, досягнення високих показників 
ефективності аграрних підприємств нині все більше залежить від створення, 
накопичення і ефективного використання ІК.  

Враховуючи пріоритетність аграрного сектору у загальнодержавній 
економічній політиці відповідно до Стратегії розвитку аграрного сектору 
економіки України на період до 2020 року [1], вважаємо за необхідне визначити 
особливості формування ІК на підприємствах аграрного сектору економіки для 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. 

Під ІК в аграрній сфері доцільно розуміти капітал, що формується 
людськими, інтелектуальними та інформаційними ресурсами аграрної сфери, а 
також природним і економічним потенціалом територій та регіонів, що в 
процесі свого руху створюють нову вартість [3]. У сільському господарстві ІК 
знаходить вираження у використанні інтелектуальних ресурсів (програмні 
продукти, інноваційні рішення, нові технічні засоби, технології, сорти рослин, 
породи тварин, хімічні засоби тощо), а також у формах організації й управління 
підприємством, галузями, технологічними процесами на основі наукового 
аналізу і прогнозування, тобто на основі прогресивних знань [2]. 

На процес формування і накопичення інтелектуального капіталу в 
аграрному секторі впливає низка факторів, зокрема: природно-кліматичні 
умови, сезонність виробництва, ступінь впровадження новітніх технологій у 
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аграрне виробництво, рівень платоспроможного попиту населення і суб’єктів 
аграрного бізнесу.  

Відштовхуючись від визначених науковцями [4] особливостей ІК, можна 
окреслити особливості  його функціонування на підприємствах аграрного 
сектору економіки:  

– дана форма капіталу є одним із векторів економічного зростання для 
вітчизняних аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання;  

– формування ІК вимагає від працівників і керівництва підприємства 
значних витрат, які спрямовуються переважно на наукові дослідження, 
науково-дослідні роботи та навчання персоналу;  

– вкладення в інтелектуальний капітал дають досить значний за обсягом, 
тривалий за часом і інтегральний за характером економічний і соціальний 
ефект, забезпечуючи підприємство компетенцією високого рівня, яку важко 
відтворити конкурентам. 

Зауважимо, що розвиток ІК підприємств і окремих його елементів 
сповільнюється недостатньо розвинутою ринковою інфраструктурою, перш за 
все у сфері дослідження ринку. Послуги існуючих на ринку елементів 
інфраструктури або не відповідають потребам підприємств, або коштують 
надто дорого.  Проте наявність відповідних зовнішніх умов формування та 
розвитку інтелектуального капіталу недостатньо, щоб він став рушійною силою 
розвитку аграрних підприємств і забезпечував би їх конкурентоспроможність.  

Саме тому, менеджмент підприємства повинен передусім усвідомити 
роль ІК і розробити ефективний комплекс заходів для його розвитку. Зокрема, 
на підприємствах аграрного сектору повинні стимулюватися процеси 
нагромадження, поширення та використання знань, підвищення кваліфікації, 
формування навиків саморозвитку, програмування кар’єри працівників, 
розвиток навиків праці в колективі тощо [5]. 

Виходячи з вищенаведеного, для формування і розвитку ІК підприємств 
аграрного сектору економіки вважаємо за необхідне здійснювати розробку 
стратегії розвитку ІК як невід’ємної частини загальної стратегії підприємства, 
котра міститиме декілька етапів для формування і нагромадження людського, 
організаційного та ринкового (клієнтського) капіталу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ 

В УКРАЇНІ 
 

Податковий кодекс фактично відновив сплату туристичного збору 
(скасованого з 1.01.2004 р.), об’єднавши його з курортним збором, 
впровадивши справляння туристичного збору.  

В Україні в 2012 році зареєстровано 5104 платників збору (готелі та 
приватні будівлі, що здаються в оренду туристам), дохід від надання 
туристичних послуг склав на 41,6% більше ніж у попередньому році і станови 
6,99 млрд.грн. При цьому дохід від надання туристичних послуг найбільше 
зареєстрований в м.Києві (4,8 млрд.грн.), АР Крим (571,73 млн.грн.), 
Севастополі (307,95 млн.грн.), Івано-Франківській області (234,68 млн.грн.), 
Львівській області (180,14 млн.грн. та Одеській області (125,19 млн.грн.). 

У 2012 р. той же Крим, який традиційно є привабливим для відпочинку як 
мешканців України, так і сусідніх держав, став іще привабливішим із 
фінансової точки зору. Минулого року з підприємств Автономії, що надають 
туристам послуги з розміщення, зібрано 9 млн. грн. туристичного збору, що на 
20% більше, ніж за курортний сезон 2011 р. [2]. Щодо столиці України 
дослідження користувацьких відгуків про різні туристичні напрями, проведене 
нещодавно порталом «TripAdvisor», показало: м. Київ опинилося на першому 
місці в Європі і на третьому — у світі за зростанням туристичного інтересу. 
У загальносвітовому масштабі інтенсивніше за м. Київ розвиваються тільки такі 
міста, як Мар-дель-Плата (Аргентина) та Сан-Паулу (Бразилія). Позаду ж нашої 
столиці залишилися такі туристичні оази, як Монтевідео (Уругвай), Мехіко 
(Мексика), Москва (Росія), Турін (Італія) тощо. Вважається, що Київ — вельми 
цікаве місто для іноземців, які вже планують свою відпустку. 

Але,туристичний збір у тому вигляді, в якому він прописаний у новому 
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