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методології дотримуватися плюралізму наукових 
підходів та методів.

У системі факторів доцільно виокремлювати 
ті, які впливають на структуру, і ті, які націлені на 
процеси, узгоджуючи динаміку і статистику фор-
мування корпоративної культури.

Висновки. Отже, як бачимо, існує багато то-
чок зору щодо визначення факторів впливу на 
корпоративну культуру. Тому, з метою комплек-
сного аналізу, також доцільно узагальнити факто-
ри корпоративної культури ще за ознакою — ха-
рактер впливу на корпоративну культуру.

Таким чином, встановлені групи чинників та 
напрями їхнього впливу дозволяють виявити осно-
вні напрями розвитку корпоративної культури, 
елементи механізму її формування, оцінки стану. 
Такі напрями оцінки ґрунтуються, по-перше, на 
обраних чинниках впливу, по-друге, на визначених 
за групами індикаторах впливу. Оцінка чинників 
впливу дозволить встановити стійкість корпора-
тивної культури до змін, а дослідження індикаторів 
впливу на корпоративну культуру за її сферами до-
зволить встановити її стан.
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Анотація. У статті систематизовано підходи науковців та практиків щодо концепції інтелектуаль-
ного капіталу, визначено шляхи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу під-
приємств сфер послуг. Трактування відомих теоретичних положень дало підставу визначити авторське 
бачення поняття «інтелектуальний капітал підприємств сфери послуг».
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Summary. Іn article systematic approaches of scholars and practitioners about the concept of intellectual capital; 
identify ways to improve the efficiency of intellectual capital of enterprises in the service sectors. Interpretation of the 
well-known theoretical propositions has given the basis to determine the author’s vision of the concept of «intellectual 
capital of the enterprises of sphere of services».

Key words: intellectual capital, human capital, intellectual components of human capital, enterprise services.

мисловість, сільське господарство, торгівля, ви-
робництво товарів народного споживання. тран-
спорт, роздрібна торгівля, страхування, культура 
та мистецтво, архітектура і проектування, екскур-
сійне обслуговування, рекламна індустрія тощо.

На думку В. Ядощука, цей бізнес приваблює 
підприємців через багато причин: невеликі стар-
тові інвестиції, зростання попиту на послуги, ви-
сокий рівень рентабельності й мінімальний тер-
мін окупності витрат [18].

Розвиток сфери послуг в Україні визначаєть-
ся впливом широкого спектра природних, куль-
турно-історичних, політичних та економічних 
факторів, вплив яких проявляється досить нерів-
номірно та специфічно в регіональному аспекті.

Для успішного розв’язання всього різнома-
їття завдань з обслуговування клієнтів персона-
лу підприємств сфери послуг потрібно оволодіти 
професійними знаннями й постійно їх удоскона-
лювати [11].

В. Близнюк вважає, що створення умов інно-
ваційного розвитку економіки потребує пошуку 
механізмів залучення перспективного ресурсу у 
вигляді знань, інформації, інтелектуального по-
тенціалу [3]. Тому, на думку Т. Коробука, основою 
людського капіталу є інтелектуальна власність, 
оскільки саме у формі інтелектуального продукту 
здійснюється виокремлення людського капіталу 
як суспільного явища. Він подається у своїй ви-
щій формі — людському інтелекті, і в умовах рин-
ку інтелектуальний капітал повинен мати ринко-
ву ціну [12]. 

Необхідним є поширення власності на інте-
лектуальний продукт, створення надійного орга-
нізаційно-економічного ринкового механізму ви-
робництва інтелектуальної продукції.

Людина, як носій певних індивідуальних зді-
бностей, наділених природою, є подібною до при-
родних ресурсів. Самі по собі природні таланти та 
здібності, набуті знання і навички не приносять 
ніякого економічного ефекту, проте можуть стати 
капіталом підприємства сфери послуг у випадку, 
коли будуть застосовані у суспільному виробни-
цтві і будуть приносити доход.

Одними з головних джерел підтримки статусу 
України у світі завжди були людський та інтелек-
туальний капітал, що має у своїй основі високий 
рівень освіти й культурних традицій, науково-
промисловий потенціал, що спирається на розви-
нену сировинну й переробну базу.

Згідно із дослідженням С. Трубича та З. Пуш-
кар, наша країна завжди характеризувалася знач-

Постановка проблеми. Розвиток науково-тех-
нічного прогресу за своєю сутністю передбачає по-
стійне розширення використання висококваліфі-
кованої та інтелектуальної праці на підприємстві. 
На сьогодні людський капітал перетворюється на 
визначальний чинник економічного зростання 
і стає головним джерелом нагромадження багат-
ства. Він потребує проведення комплексного на-
укового аналізу концепції людського капіталу та 
реального запровадження її провідних положень 
у практику ринкових перетворень у сфері фор-
мування та розвитку інтелектуальних складових 
людського капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці 
Е. Брукінга, Е. Джамонта, О. Берведо, О. Кендюхо-
ва, А. Чухна, Т. Коробука, І. Іванюка, В. Близнюк, 
Н. Голікової-Тінтулової, В. Пугачова, М. Бенднико-
ва та ін. внесли значний вклад у теорію та практику 
формування інтелектуального капіталу. Проблемам 
розвитку підприємств сфери послуг присвячено ро-
боти багатьох українських науковців: О. Любіцевої, 
М. Мальської, І. Волошина, Н. Ковшенка, В. Ядо-
щука та ін. Однак сфера послуг вимагає постійного 
підвищення ефективності використання інтелекту-
ального капіталу у розвитку підприємств даної сфе-
ри, що викликає необхідність здійснення подаль-
ших розробок у цьому напрямі.

Метою дослідження є визначення ефектив-
ності використання інтелектуального капіталу у 
розвитку підприємств сфери послуг.

Виклад основного матеріалу. За визначенням 
О. О. Любіцевої, сфера послуг — це найдина-
мічніша сфера людської діяльності, чинник еко-
номічного та культурного розвитку, захисту на-
вколишнього середовища й історико-культурної 
спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, 
дотримання прав людини й основних свобод. Це 
також суттєве джерело прибутку, створення нових 
робочих місць, розвитку інфраструктури та про-
мисловості [13, с. 11].

У світовому масштабі сфера послуг займає 
сьогодні одне з провідних місць серед галузей 
зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно 
сприяє налагодженню культурних, ділових та тор-
говельно-економічних зв’язків між державами.

У багатьох країнах світу сфера послуг — одна 
з найбільш пріоритетних галузей, внесок у вало-
вий національний доход яких становить 20–45 % 
[14, с. 33].

Сфера послуг стимулює розвиток інших галу-
зей господарства, таких як туризм, будівництво, 
готельне господарство, зв’язок, харчова про-
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ним рівнем накопиченого людського капіталу, 
ви соким науково-технічним та інтелектуальним 
по тенціалом.

Однак за останні роки людський капітал по-
терпав руйнувань в процесі трансформаційної 
кризи. Зокрема, потенційний людський капі тал 
країн СНД на початок ХХІ ст. становив 39,9 трлн. 
дол., з яких на Росію, Україну та Біло русь припа-
дає 28,7; 4,5 та 1,8 трлн. дол. відповідно. У 1990 р. 
в Україні було зосереджено 6,5 % світового науко-
во-технічного потенціалу за кількістю насе лення, 
що становило близько 0,1 % від світової. Інтелек-
туальний потенціал України і досі залишається на 
високому рівні розвитку. За даними ЮНЕСКО, за 
інтелектом нації Україна посідає 23 місце, тим ча-
сом як США — 13, Росія — 27 [16, с. 186].

В економіці знань виробничі сили людини 
реалізуються у формі людського капіталу. При 
цьому самим коштовним його активом стають 
освіта і знання. Можливості й переваги в конку-
рентній боротьбі в цей час все більшою мірою ви-
значаються ступенем освіченості й накопичених 
знань, а також організаційно-економічними ме-
ханізмами їхньої реалізації. Інтелект і знання ста-
ють визначальним ресурсом розвитку. Розвитком 
концепцій людського капіталу в останні 30 років 
стали концепції інтелектуального, соціального, 
культурного й морального капіталу, що перебува-
ють на стадії становлення.

Концепція інтелектуального капіталу вини-
кла як закономірний результат розвитку світової 
економічної й філософської думок. Результатом 
проведених досліджень є теорія інтелектуального 
капіталу, що у цей час не є устояною й вимагає по-
дальших досліджень. Відповідно до цієї теорії го-
ловним і визначальним ресурсом людського роз-
витку на рубежі XX й XXI століть стають знання й 
людський інтелект.

За соціально-економічним змістом «Концеп-
ція розвитку людського потенціалу» складається з 
таких компонентів, як: продуктивність, рівність, 
сталість та розширення можливостей [16, с. 186].

Інтелек туальний капітал задає темп і характер 
відновлення технології виробництва та його про-
дукції і є системою конкурентних пере ваг певного 
підприємства на ринку.

О. Кендюхов зазначає, що сновними чинни-
ками станов лення інтелектуальної економіки є 
інтелектуальний капітал та інтелектуальна праця 
[9, с. 29].

Інтелектуальна праця — це сутнісна основа 
процесу створення інте лектуального продукту і 
відтворення інтелектуального капіталу. А. Чухно, 
досліджуючи сучасні тенденції економічного і со-
ціального розвитку, як ключовий фактор станов-
лення інформаційного суспільства виокремлює 
творчу інтелектуальну працю, підкреслю ючи, що 
не всяка розумова праця є творчою. Він зазначає, 

що творча праця, творча діяльність людини є од-
нією з визначальних рис нового суспільства, но-
вого підприємства [17, с. 35].

У широкому значенні, за визначенням А. Ва-
силика, інтелектуальний капітал — це знання, ін-
формація, що формуються, використовуються та 
примножуються у діяльності підприємств і при-
носять позитивний економічний та соціальний 
ефект [5, с. 40]. Це нематеріальні активи, що ста-
новлять основу функціонування сучасного під-
приємства сфери послуг в основі економіки.

В умовах дуже жорстокої конкурентної бо-
ротьби інтелектуальний потенціал підприємств 
сфер послуг стає гарантом високого рівня при-
бутковості і якості наданих послуг.

Отже, інтелектуальний капітал — це соціаль-
но-економічна форма використання якостей і 
здібностей людини, що включає людський розум 
з метою генерації нових ідей, знань, інформації. 
Інтелектуальний капітал є формою реалізації ін-
телектуального потенціалу, що активно викорис-
тається підприємством сфери послуг в економіч-
ному розвитку.

Згідно із дослідженнями Н. Голікова-Тінту-
лова, за даними Світового банку, майже 2/3 світо-
вого багатства зосереджено в людському капіталі. 
Велику його частину складають знання й інтелек-
туальні можливості працівників. Інтелектуальний 
капітал забезпечує понад 50 % зростання націо-
нального багатства таких країн, як Норвегія, Ка-
нада, Німеччина, Австрія та інші [7, с. 68].

Найважливішими складовими інтелектуаль-
ного капіталу підприємств сфери послуг є знання 
й інформація. Вони відрізняються від грошових, 
природних і технічних ресурсів. Знання не змен-
шуються в процесі їхнього використання, не від-
чужуються, не обмежуються часом і простором.

Незважаючи на відсутність єдиної думки 
щодо визначення категорії «інтелектуальний ка-
пітал», його прийнято визначати як усі види ре-
сурсів сучасних підприємств сфери послуг, що не 
підлягають традиційним оцінкам. Більшість на-
уковців та практиків вважають, що на рівні під-
приємства інтелектуальний капітал має у своїй 
структурі три основні складові частини:

1) людський капітал — сукупність знань, 
навичок, творчих здібностей, а також здатність 
власників та співробітників наукоємної праці від-
повідати вимогам і завданням підприємства;

2) структурний капітал — програмні засоби 
ЕОМ, програмне забезпечення, бази даних, ор-
ганізаційна структура, патенти, товарні знаки, а 
також організаційні механізми, що забезпечують 
продуктивність працівників та ефективне функ-
ціонування підприємства;

3) споживчий капітал — майбутні споживачі 
продукції підприємства, яка здатна задовольняти 
потреби клієнтів.



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

77

Однак такий розподіл компонентів інтелек-
туального капіталу є дещо спрощеним та не дає 
змоги оцінити значущість досліджуваної категорії 
в сучасних умовах господарювання.

За визначенням М. Бендникова та Е. Джамон-
та, інтелектуальний капітал складається з трьох 
складових [1, с. 5]: людський капітал (знання, вмін-
ня, навички, досвід); організаційний (структурний) 
капітал (інтелектуальна власність, ін формаційні 
системи, система фінансових взаємин, інструкції, 
положення, стандарти, нагороди, грамоти, призи, 
що їх одержало підприємство); клієнтський капітал 
(бренди, клієнтура, фірмове найменування, кана ли 
збуту, ліцензійні та інші договори).

В. Пугачов дотримується думки, що капітал 
будь-якого суб’єкта господарювання можна по-
ділити на такі види: фінансовий капітал (це гро-
шові кошти); фізичний капітал (споруди, маши-
ни, обладнання); соціальний капітал; людський 
капітал. Саме інтелектуальний капітал задає темп 
і характер відновлення технології виробництва та 
його продукції, які потім стають го ловною кон-
курентною перевагою на ринку. Інтелек туальний 
капітал є системою інтелектуальних пере ваг пев-
ного підприємства на ринку [15, с. 145].

На думку І. Іванюка, інтелектуальний капі-
тал — це сукупність таких складових: інтелек-
туального по тенціалу (люд ський капітал), ін-
телектуальної власності (структурний капітал), 
ринкових та інфраструктурних активів (клієнт-
ський капітал) [8].

Структуру інтелектуального капіталу Е. Бру-
кінг визначає як сукупність чотирьох складових: 
ринкові активи (марочні найменування товарів, 
прихильність покуп ців до торгової марки, по-
вторюваність угод, канали розподілу тощо); ін-
телектуальна власність як актив (ноу-хау, торгові 
секрети, патенти та різноманітні авторські права); 
людські активи та інфраструктурні активи (техно-
логії, методи та процеси, що роблять працю під-
приємства можливою) [4, с. 167].

О. Берведо стверджує, що до структури інте-
лектуального капіталу варто долучити нематері-
альні активі підприємства (інтелект працівника та 
його особистісні якості) та знаряддя інтелектуаль-
ної діяльності [2, с. 14].

Доволі значний методологічний внесок у тео-
рію інтелек туального капіталу зробив вітчизняний 
вчений О. Кендюхов, запропонувавши авторське 
бачення цього поняття та надавши науково обґрун-
товану класи фікацію інтелектуального капіталу:

— персоніфікований (пов’язані з роботою 
знання й уміння, творчі здібності, освіта, профе-
сійна квалі фікація, лояльність, ціннісні і психо-
метричні наста нови персоналу);

— інфраструктурний (інформаційні техноло-
гії, організаційна структура, філософія управлін-
ня, кор поративна культура й ділова співпраця);

— клієнтський (відносини з покупцями, 
контрак ти, портфель замовлень, франшизи та лі-
цензійні за мовлення);

— марочний (торгові марки, товарні знаки, 
корпо ративна марка й марки обслуговування);

— формалізована інтелектуальна власність 
(па тенти, авторське право, виробничі секрети, 
оригінальне програмне забезпечення, ноу-хау, 
права на ди зайн і бази даних) [10, с. 51].

На думку І. Волошина [6, с. 13], така класи-
фікація створює наукову базу для роз робки мето-
дичних положень з таких актуальних питань, як 
формування системи управління інтелектуаль-
ним капіталом підприємств сфери послуг, його 
відтворення й оцінювання.

Отже, особливістю визначених концепцій 
є виокремлення у структурі людського капіта-
лу інтелектуальної власності як активу. Для уза-
гальнення розглянутих наукових поглядів можна 
визначити спільні риси, притаманні зазначеним 
концепціям інтелектуального капіталу:

— базування майже всіх робіт науковців на 
теоре тичних розробках Т. Стюарта, який започат-
кував ви окремлення у структурі інтелектуального 
капіталу людського, структурного та споживчого 
капіталів;

— відокремлення людського ка піталу, під 
яким розуміють суму на бутих знань, досвіду, 
навичок у процесі життєдіяльності та навчан-
ня. Однак категорія «людський капітал» шир-
ша, ніж категорія «інте лектуальний капітал»; 
остання ж є складовою людського капіталу. Та ка 
недоробка властива більшості зазначених кон-
цепцій, тому цей момент потре бує подальшого 
вивчення;

— виокремлення складо вої, що забезпечує 
реалізацію знань, досвіду, здібностей персона лу 
за допомогою технічних засобів (структурний або 
організаційний капітал);

— визначення ступеня прихильності 
постачаль ників та покупців до певної торгової 
марки або про дукції (робіт, послуг) знаходить 
своє вираження че рез клієнтський або спожив-
чий капітал.

Проаналізувавши сучасні погляди на визна-
чення інтелектуального капіта лу, визначено, що 
немає єдиного підходу щодо переліку структур-
них компонентів інтелектуального ка піталу. Тому 
необхідно розробити на уково обґрунтовану, ціліс-
ну та універсальну струк турну побудову інтелек-
туального капіталу підпри ємств сфери послуг.

Отже, можна визначити інтелектуальний ка-
пітал підпри ємств сфери послуг як інтелектуальні 
ресурси, що втілені в сукупності наукових і за-
гальних знань працівників, їхньо му досвіді, зна-
ннях, вміннях, навичках, які створю ють продукти 
«інтелектуальної діяльності», що можуть належа-
ти і винахіднику, і суб’єкту господарювання в осо-
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бі підприємства сфери послуг та використовують-
ся з метою одержання додаткової вартості.

З огляду на викладене, пропонується узагаль-
нена структура активів підприємств сфери послуг 
із визначенням інтелектуальної складової у струк-
турі людського капіталу.

Активи підприємства сфери послуг поділяє-
мо на:

Матеріальні активи:
1) фізичний капітал — це обладнання, устат-

кування, будівлі, спо руди;
2) фінансовий капітал — це грошові та 

прирівня ні до них кошти;
2. Нематеріальні активи. Людський капітал — 

це знання, вміння, навички, творчі здібності, до-
свід окремих осіб;

1) мотивація — це система матеріального сти-
мулювання, сформовані потреби і цінності;

2) мобільність — це рівень, якість професій-
ної підготовки, конкурентоспроможність робочої 
сили;

3) здоров’я — це охорона здоров’я, стан на-
вколишнього середовища, спосіб життя;

4) інтелектуальний капітал — це інтелекту-
альні ресурси, втілені в сукупності наукових і за-
гальних знань працівників, їхньому досвіді, знан-
нях, навичках:

 — клієнтський капітcал — це взаємини під-
приємства з постачальниками та споживачами 
його продукції;

 — персональний капітал — це джерело техно-
логії, яке не може бути відчуженим від власника;

 — соціальний капітал — це визнані норми і 
цінності, що сприяють взаємодії індивідуумів, на-
цілених;

 — технологічний капітал — це складова части-
на інтелектуального капіталу, яка заохочує створю-
вати персональний капітал, а потім і капіталізувати 
знання. Запрограмований на максимальний інте-
лектуальний результат для одержання прибутку:

 — інтелектуальні технології — це ноу-хау, 
торгові секрети, патенти, програмне забезпечен-
ня, культура, продукти інтелектуальної діяльнос-
ті, етика бізнесу, організаційна структура, філосо-
фія управління;

 — інтелектуальна власність — це загально-
людські інтелектуальні надбання, новації, втілені в 
продуктах інтелектуальної праці, авторські права.

Як бачимо, активи підприємства сфери по-
слуг складаються з двох частин: фізичного й 
фінансового капіталу (матеріальні ак тиви) та 
людського капіталу (нематеріальні активи). Еко-
номічна категорія «фізичний капітал» є загально-
прийнятою та використовуваною, до неї відно-
сять обладнання, устаткування, будівлі, спо руди, 
тобто все те, що має матеріальне вираження, 
може бути чітко підраховане. Щодо фінансового 
ка піталу, то з цією категорією також не виникає 

супе речностей, бо до неї відносять грошові та 
прирівня ні до них кошти.

Щодо інтелектуального капіталу (у бухгалтер-
ському обліку України відображається в рядку 010 
форми № 1 «Баланс» як нематеріальні активи), то 
ця категорія виникла відносно недавно — напри-
кінці XX ст., тому чітко виробленого категоріаль-
ного апа рату, структури, універсальних методів 
оцінювання та управління ще не розроблено.

Оскільки основною формою інтелектуального 
капіталу є знання працівників підприємс тва, то ви-
никає необхідність, щоб ці знання не стали надбан-
ням конкурентів та нагромаджувалися і акумулюва-
лися тільки в ме жах підприємства сфери послуг.

Розв’язанням цих проблем є застосування 
заходів керівництвом щодо укладання договорів 
зі своїми співробітниками про нерозголошення 
таємниць, ви користання різних форм матері-
ального та нематері ального заохочення відносно 
збереження виробничих і ко мерційних таємниць, 
створення сприятливих умов для професійного та 
особистого росту.

Розвиток людини можливий за наявності її 
особистісних якос тей (цілеспрямованість, на-
полегливість, здатність швидко сприймати нову 
інформацію, кри тичність мислення тощо) та пев-
них дій з боку керів ництва підприємства. Остан-
німи можуть бути курси підвищення кваліфі кації, 
програми стимулювання бізнес-лідерства, удо-
сконалення навичок керівництва для спеціалістів 
нижчої та середньої ланки і особливо самоосвіта. 
В умо вах процесу інтелектуалізації праці керівни-
цтво підприємства сфери послуг повинно приді-
ляли увагу створенню сприятливих умов праці і 
життя людини, підвищенню рівня її за гальної та 
професійної освіти, посиленню її зацікавленості в 
розвитку та вдосконаленні виробництва.

Однак формування та роз виток творчих зді-
бностей людини не може відбува тись у вакуумі. 
Тільки комплексний аналіз дасть змогу визначи-
ти основні напрями інтелектуалізації людського 
капі талу та її вади з метою розроблення дієвого 
механізму управління інтелектуальною складовою 
люд ського капіталу підприємств сфери послуг.

Здатність до формування та ефективного ви-
користання інтелектуального капіталу підпри-
ємствами сфери послуг в Україні нині визна чає 
можливості у реальній зміні моделі соціально-
економічного розвитку, яка має грунтуватися на 
формуванні та ви користанні інтелектуального ка-
піталу, пріоритеті інноваційної діяльності підпри-
ємств сфери послуг.

Враховуючи сучасні розробки концепції ін-
телектуального капіталу, мож на визначити такі 
тенденції формування інтелек туального капіта-
лу: надання пріоритетної ролі у структурі активів 
його нематеріальній частині; концентрація зусиль 
розвитку технологічного капіталу на основі вдо-
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сконалення інституту інтелек туальної власнос-
ті; розвиток персонального капіталу засобами 
про фесійної підготовки персоналу, зміцнення 
здоров’я та посилення дії чинника стимулювання 
до творчої (ін телектуальної) діяльності; посилен-
ня дії соціального капіталу на основі отримання 
мережевого ефекту від діяльності колективу під-
приємства між собою та із зовнішніми контр-
агентами; формування добрих стосунків із 
постачальни ками та споживачами на основі по-
силення дії соці ального капіталу; удосконален-
ня законодавства в частині ство рення та захисту 
об’єктів інтелектуальної власності; створення та 
підтримка тісної взаємодії струк турних складових 
засобами ефективного управління інтелектуаль-
ним капіталом підприємств сфери послуг.

Визначені тенденції притаманні країнам із 
розви нутою ринковою економікою. Щодо на-
шої країни, то вони реалізовуватимуться тільки за 
умови дотриман ня нею інноваційного шляху роз-
витку та впровад ження дієвих механізмів управ-
ління складовими час тинами інтелектуального 
капіталу підприємств сфери послуг.

Висновок. Отже, системний погляд на форму-
вання інтелектуального капіталу дозволяє конста-
тувати про необхідність рішення на різних рівнях 
управління об’єднаних блоків: загальнокультурно-
го, правового, кадрового й інфраструктурного. При 
цьому необхідно враховувати тимчасові ваги, тому 
що процес формування правової культури розумін-
ня й гідного ставлення до власної інтелектуальної 
діяльності, а також створення інфраструктури від-
творення інтелектуального капіталу вимагає більш 
тривалого часу, ніж освітні програми.

В Україні сьогодні велика увага приділяється 
системі підготовки й перепідготовки кадрів. Це 
один з основних факторів, що визначає успіх про-
веденої економічної реформи, однак для продук-
тивного формування й ефективного використан-
ня інтелектуального капіталу підприємств сфери 
послуг як основи забезпечення інноваційного 
розвитку України необхідний системний підхід до 
всіх складових цього розвитку.

Інтелектуальний капітал все ширше охоплює 
підприємства сфери послуг, тому що в Україні іс-
нують значні резерви для його бурхливого зрос-
тання, а саме: нагромаджено персональний та 
соціальний ка пітал, що виражається у високому 
рівні освіти насе лення і значної частини праців-
ників, зайнятих науко вою діяльністю. Однак інші 
частини — технологічний та клієнтський капі-
тал — розвинуті недостатньо. За успішно го роз-
витку цих складових інтелектуального капіта лу 
можна одержати значний позитивний ефект, ви-
ражений у зростанні інтелектуального капіталу 
підприємств сфери послуг, а саме використання 
креативності, нестандартного творчого мислен-
ня, особистісного розвитку тощо.

Перспективами подальших досліджень стане 
визначення нових форм мотивації творчої інте-
лектуальної праці співробітників підприємств 
сфери послуг.
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УДК 379.85 Г. І. Фролова,

В. Ю. Фролова

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація. У статті визначена роль туризму та його вплив на суспільно-економічний розвиток регіо-
ну. Зазначено необхідність розвитку туризму на рівні держави та регіонів. Проаналізовано туристичний 
потенціал Запорізької області. Визначено стратегічні пріоритети розвитку туризму, впровадження яких 
позитивно позначиться на стимулюванні комплексного розвитку туристичного сектору України та його 
конкурентоспроможності.

Ключові слова: розвиток туризму, туристичний регіон, стратегічні пріоритети, конкурентний ста-
тус, туристичний продукт.

Summary. The article defines the role of tourism and its impact on socio-economic development of the region. The 
need for development of tourism in the state is indicated and the tourism potential Zaporizka region is analyzed. The 
strategic priorities of tourism development are defined, the implementation of which will impact positively on promoting 
the integrated development of the tourism sector of Ukraine and its competitiveness.

Key words: tourism development, tourist region, strategic priorities, competitive status, tourist product.

Постановка проблеми. Суспільно-політич-
ні події в Україні у 2014–2015 роках призвели до 
значних змін у соціально-економічному розвитку 

регіонів та громад і зумовили необхідність чіткого 
окреслення напрямів подальших змін державної 
регіональної політики. Регіони та громади потре-
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