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ВСТУП 

Здійснення економічних реформ в Україні, їх спрямування на побудову соціа-

льно-орієнтованої ринкової економіки передбачає посилення уваги до сфери послуг, 

як до найбільш синтезуючої соціальні аспекти економічної політики, дослідження 

тенденцій розвитку, організаційного та економічного механізму її функціонування в 

умовах перехідної економіки. 

Неефективна економічна політика, структурні деформації в регіональних гос-

подарських системах, домінування традиційного уявлення про сферу послуг як до-

поміжну в їх складі, ігнорування законів територіальної організації продуктивних 

сил, різке зниження споживчого попиту та бюджетних можливостей фінансування 

суспільних послуг в мовах економічної кризи призвели до руйнації і занепаду цієї 

сфери. Разом з тим, досвід країн, які обрали індустріально-сервісну модель економі-

чного зростання, довів велику роль сфери послуг в забезпеченні високих темпів еко-

номічного розвитку, що вимагає перегляду поглядів на її місце в структурі націона-

льної та регіональної економіки, значення в забезпеченні секторного повороту і умов 

економічного зростання. 

В умовах здійснення економічних перетворень в Україні намітились нові 

об’єктивні тенденції в соціальному та економічному розвитку: зростання ролі сфери 

послуг як учасника економічного виробництва, перегляд джерел заміщення витрат, 

пов’язаних з їх наданням, переміщення центру управління сферою послуг на рівень 

регіонів, підвищення прав та відповідальності регіональних органів державного 

управління та місцевого самоврядування в реалізації механізмів економічної та соці-

альної політики, розпочались процеси формування регіональних та локальних рин-

ків. Принципова зміна економічного середовища, правового поля діяльності обумо-

вили ситуацію, коли старі структури і старі методи управління є недієвими, а нові не 

сформовані і не відпрацьовані в науці та практиці. 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю наукового обгрун-

тування концепції подальшого розвитку сфери послуг за умов трансформації соціа-

льно-економічних відносин в національній та регіональних господарських системах, 



 5

а також визначення шляхів реалізації безпосередньо причетних до неї пріоритетних 

напрямків сучасної державної політики України. 

Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в працях вітчизняних та за-

рубіжних вчених. Так, зокрема, питанням теорії сфери послуг присвячені роботи 

Е.М.Агабаб’яна, Е.Б.Аткинсона, В.Т.Барінова, М.І.Долішнього, В.Є.Козака, 

В.Є.Комарова, Т.І.Корягіної, В.І.Куценко, В.Ф.Маєра, Т.В.Мільнера, В.Н.Новікова, 

С.П.Правдіна, Н.М.Рімашевської, В.М.Рутгайзера, М.В.Солодкова, Дж.Е.Стігліца, 

В.Д.Улановської, В.В.Юхименка та ін. Проблеми географії та територіальної органі-

зації сфери обслуговування досліджувалися Е.М.Алаєвим, Є.С.Айнваргом, 

М.І.Білецьким, І.В.Івановою, С.О.Ковальовим, Л.А.Меркушевою, 

В.В.Покшишевським, Б.С.Хорєвим, В.М.Юрковським та ін. Теоретичні засади фор-

мування та функціонування територіальних комплексів та територіальних господар-

ських систем викладені в працях Т.М.Аламнієва, А.Вебера, Ф.Д.Заставного, І.Ізарда, 

М.М.Колосовського, В.І.Лаженцева, А.Льоша, П.Мерлена, Р.Мерфі, 

М.М.Паламарчука, С.М.Писаренко, О.І.Шаблія та ін. Проблеми удосконалення ме-

ханізмів управління регіональними господарськими системами та їх складовими  в 

умовах формування ринкових відносин піднімались в роботах О.М.Алимова, 

Б.М.Андрушківа, М.І.Долішнього, С.А.Генсірука, С.М.Злупка, І.І.Лукінова, 

М.З.Мальського, Р.І.Михасюка, В.А.Поповкіна, Я.О.Побурка, О.І.Фурдичка, 

М.ГЧумаченка та інших вчених. 

Разом з тим, в науковій літературі відсутні інтегровані дослідження сфери пос-

луг і механізмів її функціонування як складової регіональних та локальних ринків, як 

специфічного територіального комплексу в складі сучасного господарства регіонів, 

як об’єкта реального і абстрактного міждисциплінарного дослідження з характерни-

ми йому специфічними властивостями функціонування. В теоретичних розробках 

вчених не знайшли достатнього обгрунтування питання мезоуправління розвитком 

сфери послуг в складі економіки регіонів, суть і методологічні принципи організа-

ційно-економічного механізму її функціонування за умов реформування власності і 

розвитку нових форм господарювання, оцінка трансформаційних змін в структурі 
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територіального комплексу послуг і його територіальній організації, проблеми поєд-

нання важелів зовнішнього впливу на регіональні та локальні ринки послуг з елемен-

тами ринкового саморегулювання як на стадії їх формування, так на стадії розвину-

тих ринкових відносин. 

Відсутність цілісної концепції і комплексного підходу до вирішення проблем 

формування ринкових відносин в територіальних комплексах послуг та побудови ор-

ганізаційно-економічного механізму його функціонування, адекватного економіці 

перехідного періоду, новим об’єктивним тенденціям економічного і соціального роз-

витку територій, розширенню прав регіонів у реалізації економічної і соціальної по-

літики, відсутність відпрацьованих методичних підходів щодо функціональних меха-

нізмів управління стали суттєвою причиною низької результативності управлінських 

рішень і дій щодо регулювання і координації суб’єктів ринку, що формується. 

Нерозв’язаність вказаних теоретичних, організаційних і методологічних про-

блем з огляду на нову економічну ситуацію в Україні та її регіонах визначила мету і 

основні завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

пов’язана з виконанням досліджень, передбачених планом НДР Тернопільської ака-

демії народного господарства і, зокрема: затвердженої Міністерством освіти теми 

“Обгрунтування напрямків і розробка науково-обгрунтованих рекомендацій по вдос-

коналенню механізму державного регулювання і підтримки малого бізнесу в сфері 

послуг” (ПДР-01-1995, номер держреєстрації 0196И003029), тем, включених в план 

НДР рішеннями вченої Ради ТАНГ - “Організаційні та методологічні проблеми фор-

мування ринку регіону”, “Розробка цільових комплексних програм соціально-

економічного розвитку м.Тернополя до 2000 року” (господарський договір №ЕТД-

36-88), “Розробка каталогу послуг, які надаються неселенню підприємствами, орга-

нізаціями, кооперативами м.Тернополя” (господарський договір №9-НКУ-89). 

Результати досліджень, покладених в основу дисертації, використані у розроб-

ці Пропозицій з розвитку комплексу послуг сільському населенню до Комплексної 

програми перебудови села на 1986-1990 р.р. і на період до 2000 р (ВАСХНІЛ, 1987), 
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науково-методичної програми “Науково-технічний прогрес на період до 2000 року 

по Тернопільській області” (1985 р.), Цільової комплексної програми “Товари і пос-

луги” по м.Тернополю на період до 2000 року (1988-1990 рр.), Програми стабілізації 

економіки Тернопільської області в умовах становлення ринкових відносин (1992-

1995 р.р.), Програми підтримки підприємництва у м.Тернополі (1996 р.), Цільової 

програми підтримання малого і середнього підприємництва в Тернопільській області 

на 1997-1998 рр., Програми розвитку рекреації в рекреаційній зоні м.Яремча (1997 

р.). 

При виконанні вказаних робіт дисертант був науковим керівником тем або ро-

зділів комплексних тем і приймав безпосередню участь у формуванні теоретичних і 

методичних підходів, створенні науково-методичного апарату та проведенні аналі-

тичних та прогнозних розрахунків, експертних оцінок проблем і перспектив, які сто-

суються сфери послуг. 

Мета і основні завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розро-

бка теоретичних, методологічних і методичних положень, наукових і практичних ре-

комендацій щодо становлення організаційно-економічного механізму розвитку та 

функціонування територіальних комплексів послуг на період формування ринкових 

відносин та діяльності комплексу в перспективі. 

Реалізація мети роботи обумовила необхідність визначення і розв’язання на-

ступних завдань: 

 здійснення теоретико-методологічного аналізу концептуальних підходів що-

до визначення сутності і місця сфери послуг в сучасних регіональних господарських 

системах, характеристика її як специфічного територіального комплексу, досліджен-

ня основ його комплексоутворення, проявів поліструктурності, основних факторів та 

тенденцій розвитку в умовах формування ринкових відносин; 

 аналіз організаційних механізмів реформування власності, їх економічних і 

соціальних наслідків для функціонування комплексу послуг в досліджуваних регіо-

нах, трансформації його організаційно-виробничої та територіальної структури під 

впливом процесів ринкотворення; 
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 системна характеристика територіального комплексу послуг як інституції 

ринку; 

 формування концептуальних положень розвитку комплексу послуг в регіоні 

в умовах перехідного періоду з урахуванням зарубіжного досвіду функціонування 

регіональних та локальних ринків послуг; 

 визначення методологічних принципів формування організаційно-

економічного механізму ринків послуг, концепції участі органів державного управ-

ління та місцевого самоврядування у трансформаційній моделі управління територі-

альним комплексом послуг; 

 розробка науково-методичних основ регіонального аналізу ринків послуг; 

 вироблення методологічних та методичних підходів до формування регіона-

льних програм розвитку сфери послуг та механізмів їх реалізації в сучасних умовах; 

 формування методичних підходів та вироблення інструментарію розв’язання 

проблем просторового розвитку сфери послуг в умовах ініціативної інвестиційної ді-

яльності; 

 визначення шляхів подальшого удосконалення економічного регулювання 

регіональних та локальних ринків послуг. 

Об’єктом дослідження визначені територіальні комплекси послуг населенню 

галицький областей Західного регіону (Івано-Франківської, Львівської, Тернопільсь-

кої), як областей, які мають спільні риси економічного розвитку, геополітичного ро-

зміщення, близьку за характеристиками демографічну ситуацію, спільні традиції в 

організації побуту та відпочинку, а, відповідно, і споживанні послуг. Предметом до-

слідження є теоретико-концептуальні, методологічні, методичні та прикладні аспек-

ти розвитку територіальних комплексів послуг в період формування ринкових відно-

син, організаційний та економічний механізм управління цим процесом. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній: 

поглиблено теоретико-методологічні та науково-методичні положення, розк-

рито фактори комплексоутворення у сфері послуг, розроблено теоретичні основи 

формування територіальних комплексів послуг в умовах формування ринкових від-
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носин і структурної трансформації економіки України, обгрунтовано компонент ре-

гіонально-господарської структури - міжгалузевий інтегральний територіальний 

комплекс послуг (ІТКП), визначено його види, типи і рівні ієрархії; 

визначено зміст організаційно-економічного механізму розвитку територіаль-

ного комплексу послуг в період становлення ринкових відносин, вперше дана кла-

сифікація його складових - державного, регіонального, інституціонального і громад-

ського регулювання та саморегулювання, їх функціональних елементів, важелів, ме-

тодів; 

сформульовані основи концепції трансформації традиційних форм регіональ-

ного регулювання розвитку територіального комплексу сфери послуг в економіці пе-

рехідного періоду, перебудови організаційних структур управління та функцій пуб-

лічного менеджменту в розвитку ІТКП за умов багатоманітності форм власності; 

вперше охарактеризовано ІТКП як інституцію регіональних та локальних ри-

нків, сформовано методичні підходи до визначення їх ємності, доповнено теоретико-

методологічні положення теорії регіонального ринкознавства; 

відпрацьовано основи моделі соціального механізму в ринку послуг, обгрун-

тована категорія регіонального стандарту обслуговування, визначено організаційні 

та економічні механізми його забезпечення; 

визначено концептуальні підходи до формування системи регіонального ана-

лізу розвитку ІТКП, сформовано його основні структурні зрізи, методики обрахунку 

найважливіших аналітичних показників, в тому числі оцінки ефективності функціо-

нування ІТКП та його компоненти - малого підприємництва в складі РГС; 

поглиблено науково-методичні положення регіонального програмування на 

сучасному етапі розвитку ринкових відносин, розроблено методичні підходи до фо-

рмування регіональних програм в сфері послуг, механізми забезпечення їх реалізації, 

відпрацьована модель оптимального розподілу фінансових ресурсів на програми в 

умовах дефіциту місцевих бюджетів; 

відпрацьовано концептуальні підходи до формування механізмів координації 

інвестиційної діяльності, як основи вирішення проблем просторового розвитку тери-
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торіального комплексу, сформовано ідею та розроблено методику регіонального 

стратегічного планування, шкалу критеріїв для вибору управлінських рішень щодо 

реалізації просторової стратегії розвитку ІТКП, модель оптимальної концентрації ін-

вестиційної діяльності в його галузях в адміністративно-територіальних одиницях, 

методику регіональної експертизи інвестиційних проектів; 

обгрунтовані методологічні підходи щодо застосування системи бюджетних 

субсидій в сфері послуг, відпрацьовано методики визначення та розподілу міжрівне-

вих (міжбюджетних) субсидій для забезпечення зрівноваженого розвитку неринко-

вого сектора ІТКП та досягнення регіональних стандартів; 

розроблені пропозиції з удосконалення організаційних та фінансово-

кредитних механізмів підтримки малого бізнесу в сфері послуг, вперше відпрацьова-

на система критеріїв і методика диференціації суб’єктів оподаткування для ініцію-

вання надання податкових пільг на місцевому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретична цінність результа-

тів дослідження полягає у формуванні в економічній науці України нової галузі 

знань - регіонального ринкознавства як системоохоплюючої теорії механізмів функ-

ціонування РГС та їх складової - ІТКП в умовах ринкових економічних відносин. 

Практична цінність дисертації полягає в тому, що розроблені в ній теоретичні 

положення і методичні підходи до реалізації складових організаційно-економічного 

механізму розвитку територіальних комплексів послуг можуть бути використані при 

формуванні державної регіональної політики, в економіко-аналітичній і прогностич-

ній роботі територіальних, господарських і статистичних органів, при вирішенні 

проблем економічної оптимізації компонентної та просторової структури територіа-

льного комплексу послуг і регіональної господарської системи, розробці регіональ-

них програм, вдосконаленні організаційних структур управління, координації підп-

риємницької діяльності, виробленні економічних важелів регулювання ринку послуг. 

Результати досліджень впроваджені і впроваджуються в роботі регіональних 

органів управління Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей, в учбо-

вому процесі Тернопільської академії народного господарства та інших вузів Украї-
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ни у вигляді методик регіональних програм та регіонального бізнес-плану, розроб-

лених комплексних цільових програм або їх розділів, аналітичних записок, експерт-

них заключень, паспортів виробників послуг, програм навчальних дисциплін та на-

вчальних посібників, що підтверджується відповідними документами (додаток Х).  

Особистий внесок здобувача. До основних наукових результатів, які станов-

лять особистий здобуток дисертанта і виносяться на захист, належать: 

1.Концепція розвитку сфери послуг регіону, як єдиного інтегрального компле-

ксу, в регіональний (локальний) ринок послуг, його структуризація. 

2.Методика та результати оцінки трансформації територіально-організаційних 

структур ІТКП під впливом процесів ринкотворення. 

3.Обгрунтування категорії “організаційно-економічний механізм регіонального 

ринку послуг”, структуризація його складових за функціональними елементами та 

важелями впливу. 

4.Модель (дерево цілей) соціального механізму в регіональних (локальних) 

ринках послуг, ідея, зміст регіонального стандарту та механізми його реалізації. 

5.Структуризація зрізів, методики та функціонально-алгоритмічна характерис-

тика регіонального аналізу ІТКП. 

6.Методологічні підходи до формування регіональних програм в сфері послуг, 

модель оптимального розподілу бюджетних ресурсів на програми за умов її обмеже-

ності. 

7.Ідея, концепція стратегічного регіонального планування, як основа реалізації 

просторової стратегії та координації інвестиційної діяльності в ІТКП. 

8.Система механізмів та важелів фінансово-кредитного та податкового регу-

лювання регіональних та локальних ринків послуг. 

 Декларуючи це, зазначаємо, що в дисертації наведені результати анкетного 

опитування керівників малих підприємств, методики та прогнози регіональної про-

грами розвитку і підтримки підприємництва с сфері послуг населенню, відпрацьова-

ні при виконанні під керівництвом дисертанта держбюджетної теми “Обгрунтування 

напрямків і розробка науково-обгрунтованих рекомендацій по вдосконаленню меха-
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нізму державного регулювання і підтримки малого бізнесу в сфері послуг”. Автору 

належать всі ідеї, концепція, методичні підходи до формування програми, зміст, по-

кладеної в основу опитування анкети. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися, об-

говорювалися і отримали позитивну оцінку на 33 міжнародних, республіканських, 

міжрегіональних та регіональних конференціях, 22 конференціях та наукових семі-

нарах викладачів Тернопільської академії народного господарства і, зокрема: “Ин-

фраструктура по месту работы” (Болгария, Хасково, 1990), “Инфраструктура в усло-

виях на позарата икономика”  (Болгария, Хасково, 1992), “Zachоwaniа przesrztenne 

przemyslu w zmieniajcych sie warunkach cospodarowania (Krakow, 1993), “Актуальные 

проблемы развития торговли, гостиничного хозяйства и туризма в условиях рыноч-

ных отношений (Киев, 1993), “ Problemy transfomaciji struktur regionalnych w procesie 

przechodzenia do gospodarky rynkowey” (Polanczyk, 1994), “Хаосьт и предизвикателс-

твавата на планирането” (Болгария, Свиштов, 1995), “Przemiany struktur spoleszno-

cospodarszych obszarow przygranicznych” (Polanchyk, 1996), “Проблеми економічної 

інтеграції України в Європейський Союз: теорія і стратегія” (Ялта-Форос, 1996), 

“Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів” 

(Тернопіль, 1997) та ін. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 77 наукових праць за-

гальним обсягом 142,13 д.а., з яких 99,63 д.а. належить особисто автору і, зокрема: в 

6 монографіях, 4 навчальних посібниках, 5 брошурах, 30 наукових статтях, 5 науко-

вих доповідях, 26 тезах доповідей на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ПОСЛУГ В СКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ 

СИСТЕМ 

 1.1. Характеристика суті і місця територіальних комплексів послуг у 

складі регіональних господарських систем 

Вихідними позиціями будь-якого теоретичного дослідження є визначення ро-

зуміння автором основних категорій, які стосуються його об'єкту. Основними кате-

горіями обраного в дисертації об'єкту дослідження є: сфера обслуговування, терито-

ріальний комплекс, регіон, регіональна господарська система (РГС). 

Для визначення суті категорії сфера обслуговування важливе значення мають 

теоретичні розробки щодо характеристики її структури, виділення критеріїв, на ос-

нові яких можна регламентувати віднесення тих чи інших видів діяльності до її скла-

ду, оцінки її місця в сфері економічного виробництва. У радянській економічній лі-

тературі протягом багатьох років поняття сфери обслуговування ототожнювалось 

або переплітались з поняттям невиробничої сфери і фактично дослідження сфери 

обслуговування зосереджувались в рамках дослідження невиробничої сфери [300, 

301, 129, 233, 213, 52]. Спільністю підходів вчених щодо характеристики сфери об-

слуговування як невиробничої сфери є орієнтація на марксистську концепцію трак-

тування характеру праці в ній як непродуктивної, а відповідно поділу за характером 

праці суспільного виробництва на виробничу і невиробничу сферу. На звуженій кон-

цепції характеру продуктивної праці була побудована і практика врахування ролі 

сфери послуг в суспільному відтворенні, в класифікації галузей народного господар-

ства. Згідно з класифікатором галузей народного господарства, який до останнього 

часу лежав в основі вітчизняної статистики, до сфери матеріального виробництва ві-

дносились: транспорт вантажний, зв’язок (по обслуговуванню підприємств матеріа-

льного виробництва), торгівля і громадське харчування, а до невиробничої сфери - 

побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв’язок (по обслуговуванню не-
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виробничої сфери і населення), охорона здоров'я, фізична культура і соціальне за-

безпечення, освіта і наукове обслуговування, кредитування і державне страхування. 

Класифікатор видів діяльності, запроваджений у 1997 р., зберіг їх поділ на сферу ма-

теріального і нематеріального виробництва, закріпивши за першою транспорт, 

зв’язок, виробничі види побутового обслуговування, за другою - житлово-

комунальне господарство, невиробничі види побутового обслуговування, охорону 

здоров’я, фізичну культуру та соціальне забезпечення, освіту, культуру і мистецтво. 

Таким чином, в діючій класифікації сфера послуг не отримала чіткого визначення. 

Нема її і в теорії, яка протягом тривалого періоду була покладена в основу практич-

ної діяльності. Так, наприклад, К.Маркс підкреслював, що визначення продуктивної 

праці, яке характерне для простої праці недостатнє для капіталістичного способу ви-

робництва [174.-С.192, 516]. При капіталізмі, пояснював він, продуктивною працею є 

вся праця, яка забезпечує виробництво і присвоєння додаткової праці [174.-С.517]. 

К.Маркс надав питанням суспільного поділу праці соціального змісту. В той же час в 

теоріях вчених-економістів К.Бюхера, Е.Дюркшіна, Г.Шмалера та інших характер 

розподілу праці пояснюється пристосуванням індивідуумів до певної спеціалізованої 

діяльності. Ще на початку ХХ століття М.І.Туган-Барановський довів наукову необ-

грунтованість поділу на продуктивну і непродуктивну працю, відзначивши, що з 

цього К.Маркс не зміг витягти ніяких плодів [316.-С.109].  

Незважаючи на це радянські економісти залишались на позиціях марксистсь-

кого поділу праці, хоча частина з них не ототожнювала сферу послуг з невиробни-

чою сферою. Так, Куценко В.І. вказувала, що знак рівності між виробничою сферою 

і продуктивною працею поставити не можна, так як неможливо ототожнювати всю 

невиробничу сферу з непродуктивною працею [161.-С.22]. В.Е.Козак обгрунтовано 

довів, що продуктивна праця функціонує, як в сфері матеріального виробництва, так 

і в ряді галузей невиробничої сфери [145]. В ряді наукових праць застосовувався те-

рмін "сфера обслуговування". Остання, з різним наповненням змісту, розглядалась 

як самостійна складова суспільного виробництва в працях М.А.Абрамова, 

Е.П.Горбунова, В.С.Семенова [2, 40, 295]. Розвиваючи думку про характер праці в 
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суспільному виробництві, М.І.Долішній підкреслював, що поняття "невиробнича 

сфера" і "сфера послуг" не тотожні [52.-С.24]. Такої ж думки дотримувався 

В.М.Рутгайзер [286.-С.14]. 

Розбіжність думок щодо змісту сфери обслуговування пояснюється не тільки 

підходами щодо визначення характеру праці в ній, але й до оцінки результату праці - 

послуги, яка в одних випадках матеріалізується в матеріальне благо (побутові послу-

ги з виготовлення трикотажних виробів, пошиття одягу, взуття, виготовлення меблів 

та ін.), а в інших є певною цілеспрямованою діяльністю у вигляді корисного ефекту 

праці. Саме розглядаючи характер послуг, результати праці при наданні яких матері-

алізуються в певних матеріальних благах, ряд економістів уже в 70-і роки (в т.ч. ав-

тор дослідження) визнали, що сфера послуг об'єднує ряд галузей матеріального і не-

матеріального виробництва [185]. 

Дослідження суті сфери обслуговування в системі національної економіки вза-

галі, і в системі економічного виробництва, зокрема, залишається однією з найбільш 

актуальних проблем теорії макроекономіки, яка недостатньо відпрацьована у вітчиз-

няній економічній науці. Разом з тим теоретична невизначеність щодо розгляду сфе-

ри послуг як об'єкту самостійного дослідження відобразилась і на практиці управ-

ління, а саме розпорошенні функцій керівництва нею між багатьма його суб'єктами. 

Тому не дивно, що спроби дослідження сфери обслуговування як єдиного об'єкта, 

які були зроблені на початку 90-их років, стосувались прикладних питань управління 

її розвитком [307, 348]. І хоча автори здійснюють розподіл послуг за сферою матері-

ального виробництва і невиробничою сферою, вони роблять спроби сукупного обра-

хунку їх обсягу, проблеми розвитку матеріально-технічної бази, управління і еконо-

мічного регулювання розглядають відносно сфери послуг в цілому. 

Злам традиційних поглядів на сферу суспільного виробництва, перехід до роз-

ширеної концепції розуміння масштабів економічного виробництва в Україні, викли-

кані входженням України в Європейське співтовариство, переходом до обрахунку 

макроекономічних показників за міжнародною системою національних рахунків, ви-

магають перегляду місця сфери послуг в класифікації видів діяльності. В статистич-
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них службах ООН всі види діяльності групуються в три сектори: первинний (аграрне 

виробництво, рибальство, мисливство, лісництво), вторинний (індустріальні галузі - 

видобувна, обробна промисловість, будівництво, електро- і газопостачання), третин-

ний (транспорт, зв’язок, торгівля, державна адміністрація, освіта, охорона здоров'я, 

інженерно-консультативні послуги, побутові і т.д.) [372]. Третинний сектор не є інте-

грованим господарським комплексом, який протистоїть іншим галузям і сферам 

економіки як єдине ціле. Разом з тим гетерогенність і багатофункціональність його 

не виключає правомірність аналізу розвитку в комплексному нерозчленованому виді. 

Зростаюча роль сфери обслуговування в структурах економік зарубіжних країн, ус-

піхи індустріально-сервісної моделі економічного зростання [72.-С.7] вимагають роз-

гляду її, як самостійної економічної категорії і як цілісного єдиного учасника еконо-

мічного виробництва. 

В економічній літературі зустрічається звужене і розширене трактування сфери 

послуг. Сфера послуг, як економічна категорія, за визначенням групи науковців під 

керівництвом Корягіної Т.І. є сукупністю галузей, підгалузей і видів діяльності, фун-

кціональне призначення яких в системі суспільного виробництва виражається у ви-

робництві і реалізації послуг і духовних благ населенню [307.-С.5]. Критерієм виді-

лення категорії сфери обслуговування в даному підході є надання послуг населенню. 

В.В.Юхименко, відстоюючи розширене трактування категорії послуг, вказує, що во-

на включає комплекс галузей народного господарства по наданню послуг населен-

ню, матеріальному виробництву і невиробничій сфері [348.-С.3]. В основу вказаного 

підходу покладено спільність результату праці - послуги і поділ суспільного вироб-

ництва на матеріальне виробництво і невиробничу сферу. 

Підтримуючи розширену концепцію трактування сфери обслуговування вва-

жаємо, що остання є сукупністю галузей народного господарства, покликаних задо-

вольняти потреби населення, підприємств і держави в послугах. Критерієм об'єднан-

ня галузей в сферу обслуговування є не характер праці і вид її споживчої вартості, а 

те, що кожна з цих галузей, надаючи послуги різним споживачам - населенню, дер-

жаві, підприємствам, в тій чи іншій мірі приймає участь у відтворювальному процесі. 
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Єдність галузей сфери послуг у відтворювальному процесі проявляється в тому, що 

кінцевим результатом праці в них є послуги в матеріальному і нематеріальному ви-

гляді. Послуги є самостійним об'єктом спрямованості праці і додатковим джерелом 

споживання. 

Характеризуючи сферу послуг за критерієм споживання, слід відзначити, що в 

її складі є послуги, пов’язані з процесом виробничого споживання (послуги проду-

центам), і послуги, пов’язані з процесом споживання населення. Послуги підприємс-

твам і організаціям, пов’язані прямо або опосередковано з їх виробничою діяльніс-

тю, не включаються в склад послуг населенню і в об'єкт нашого дослідження. Пос-

луги, які забезпечують особисті потреби населення (спожиті в індивідуальній та ко-

лективній формі), є основою для визначення і виділення самостійної складової в 

сфері обслуговування. 

Для визначення рамок наукового дослідження важливо конкретизувати склад 

сфери обслуговування населення. Як і в питанні про характер праці в сфері послуг, 

тут в економічній літературі немає єдиної точки зору. Так, наприклад, В.Т.Баринов 

відносить до сфери обслуговування населення освіту, охорону здоров'я, фізичну ку-

льтуру і спорт, заклади і установи відпочинку, торгівлю, житлово-комунальне госпо-

дарство, побутове обслуговування, транспорт і зв’язок [14.-С.12]. Група вчених під 

керівництвом д.е.н. Корягіної Т.І. відносить до сфери послуг (населення - А.М.) жи-

тлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, народну осві-

ту, охорону здоров'я, фізкультуру і спорт, культуру і мистецтво, пасажирський тран-

спорт, зв’язок по обслуговуванню населення, роздрібну торгівлю, громадське харчу-

вання [307.-С.3]. В.В.Юхименко включає до сфери обслуговування населення галузі: 

торгівлю, побутове обслуговування населення, фізкультуру і соціальне забезпечення, 

пасажирський транспорт, зв’язок, житлово-комунальне господарство, культуру, охо-

рону здоров'я, санаторно-курортні і туристсько-екскурсійні заклади [348.-С.5-8]. 

Вказаний згаданими авторами перелік галузей сфери обслуговування населен-

ня сформувався на основі характеру споживання, властивому неринковій економіці. 

Він не враховує потребу населення у послугах фінансово-банківських установ, юри-
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дичних, нотаріальних, інформаційних служб, рекламних агентств тощо. Огляд зазна-

чених визначень свідчить, що деякі види обслуговування упущені (санаторно-

курортне і туристсько-екскурсійне обслуговування - у В.Т.Барінова і групи 

Т.І.Корягіної). Разом з тим до складу сфери обслуговування відносяться торгівля і 

громадське харчування. Наявність процесу обслуговування в цих галузях не означає, 

що основним продуктом їх праці є послуги. Основне функціональне призначення то-

ргівлі і громадського харчування полягає в забезпеченні посередницьких функцій з 

реалізації товару між виробником і споживачем (транспортування, збереження, упа-

ковка, складування) або у виготовленні товару (страв). Лише незначна частина праці 

працівників цих галузей пов’язана з безпосереднім обслуговуванням населення по 

реалізації товару. Тому в зарубіжній економічній літературі в більшості випадків тор-

гівля і громадське харчування, які включені до третинного сектору, розглядаються 

як самостійна сфера, а ринок товарів і ринок послуг розмежовуються. На розгляд то-

ргівлі і громадського харчування як самостійної сфери зорієнтована і вітчизняна ста-

тистика. Обсягові показники її діяльності представлені обсягом роздрібного товаро-

обігу, а показником діяльності сфери послуг є сумарний обсяг платних і безплатних 

послуг. 

З огляду на сказане пропонуємо таке визначення галузевого складу сфери об-

слуговування населення: побутове обслуговування населення, житлово-комунальне 

господарство, пасажирський транспорт, зв’язок з обслуговування населення, культу-

ра і мистецтво, охорона здоров'я, фізкультура і спорт, освіта, санаторно-курортне та 

оздоровче обслуговування, туристсько-екскурсійне обслуговування, діяльність фі-

нансових установ з обслуговування населення (банківських, страхових та інших), 

юридичних, нотаріальних, інформаційних служб з обслуговування населення. За-

пропонований підхід дозволяє повністю врахувати сучасні тенденції в зміні характе-

ру споживання послуг населенням, наблизити класифікацію галузей і видів діяльнос-

ті в сфері обслуговування до класифікації платних послуг, оскільки жодна з вказаних 

галузей в сучасних умовах не надає безплатні послуги у чистому вигляді. 

Розглядаючи проблеми теорії обслуговування, слід зазначити, що послуги як 
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продукт праці за характером виробництва і характером споживання відрізняються 

від виробництва і споживання матеріальних благ. Виробництво послуг наступає в 

момент пред’явлення попиту, в більшості випадків процес споживання співпадає з 

процесом виробництва, а це означає необхідність присутності виробника і спожива-

ча в єдиній просторовій спільності. Оскільки виробництво і споживання послуг спів-

падає в просторі і в часі, то більшість послуг є нетранспортабельними. Звідси функ-

ціонування сфери послуг пов’язане з розміщенням населення. Так як життєдіяль-

ність населення локалізується в межах певної території, то сфера послуг локалізуєть-

ся в межах цієї території або є засобом підкорення відстані (пасажирський транс-

порт, зв’язок по обслуговуванню населення). Оскільки сфера послуг покликана за-

довольняти багатогранні потреби жителів регіону, то це вимагає розвитку в кожному 

регіоні всіх без виключення видів послуг. Ця комплексність повинна сприйматись як 

абсолютна. На відміну від промислового, сільськогосподарського виробництва існує 

необхідність надавати населенню весь комплекс послуг. Нідерландський вчений 

Х.Бос здійснив класифікацію галузей в залежності від територіальної організації на 

повсемісні і спорадичні [20.-С.28]. При цьому галузі сфери обслуговування він відніс 

до типу повсемісних галузей. Сказане вимагає дослідження розвитку сфери обслуго-

вування в рамках певної території, регіональної господарської структури і виділення 

категорії "територіальний комплекс послуг". 

Більшість наукових праць з теорії територіальних комплексів присвячені хара-

ктеристиці територіально-виробничих комплексів. Так, зокрема питання визначення 

суті територіально-виробничих комплексів розглядались в працях 

М.М.Колосовського (1947р., 1969 р.), А.Т.Хрущова (1969р.), М.І.Шрага (1969р.), 

Є.Д.Силаєва (1968р.), П.О.Алампієва (1963р.), М.Н.Бокарія (1983р.), А.Д.Деменова 

(1970р.), М.М.Паламарчука і Н.Н.Процько (1970р.), А.П.Горкіна, В.М.Гохмана, 

Л.В.Смирнягіна (1976р.). Ф.Д.Заставного (1977р.), О.І.Шаблія. Проблеми територіа-

льної організації виробничих комплексів досліджувались такими вченими як І.Ізард 

(1966р.), А.Льош (1959р.), Р.Мерфі, П.Мерлен, А.Вебер (1926р.) та ін. 

Ознайомлення з працями вказаних авторів свідчить, що до кінця 70-их років 
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був в основному сформований погляд на зміст територіально-виробничих комплек-

сів, хоча сутність ТВК досить часто ототожнювалось з поняттям промислових тери-

торіально-виробничих комплексів. В наступних наукових розробках теоретико-

концептуальні і прикладні дослідження процесів територіального комплексоутво-

рення, розвитку і функціонування територіальних комплексів були розширені на інші 

галузі матеріального виробництва, а також галузі невиробничої сфери [3, 163, 227]. 

У вказаних наукових працях з’явились такі поняття як інтегральний виробничо-

територіальний комплекс (територіально-виробничий комплекс), регіональний (ло-

кальний), народногосподарський (соціально-економічний) комплекс, міжгалузева 

(галузева територіальна система (комплекс)), територіально-господарська система. 

Відстоюючи ідею господарської комплексності В.І.Лаженцев підкреслює, що "... в  

даний час мова йде вже не тільки про виробничі, але і про інші комплекси" [163.-

С.126]. С.М.Писаренко зазначає, що територіально-господарський комплекс (ТГК) 

взаємопов’язує галузі матеріального виробництва (ТВК) і невиробничої сфери (ком-

плексу обслуговування) на певній території. При цьому ТВК є матеріально-

технічною основою відповідної територіальної господарської системи (ТГС) [227.-

С.15]. 

Прихильники розширеного трактування територіально-господарських компле-

ксів (ТГК) базуються на положенні, що в реальності розвиток елементів ТВК супро-

воджується функціонуванням розгалуженої системи обслуговуючих виробництв не-

виробничих комплексів, пов’язаних з торгівлею, охороною здоров'я тощо. Підприєм-

ства і організації невиробничої сфери формують самостійно галузеві і міжгалузеві 

просторові утворення - територіальні торгівельні, рекреаційні, соціально-культурні 

комплекси, інтегральний комплекс сфери обслуговування регіону. Для всіх цих ком-

плексів територіальна спільність складових компонентів є додатковим фактором під-

вищення господарської ефективності їх функціонування завдяки стійкості взаємних 

зв’язків, зниження транспортних витрат, раціонального використання всіх видів ре-

сурсів. На основі взаємодії територіальних комплексів виробничої і невиробничої 

сфери формуються складні структуризовані територіально-господарські системи. 
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Характеризуючи матеріальне виробництво як визначальний фактор комплексофор-

мування, науковці фактично дотримуються думки про примат матеріального вироб-

ництва і його вирішальний вплив на сферу обслуговування (невиробничу сферу).  

Не заперечуючи впливу розвитку промисловості, сільського господарства, ка-

пітального будівництва як комплексоутворюючих факторів у формуванні територіа-

льних господарських систем, ми вважаємо, що такий підхід відображає лише один із 

варіантів територіально-господарського комплексоутворення і формування територі-

альних комплексів сфери обслуговування. Радикальна трансформація економічної 

системи України, перегляд меж економічного виробництва впливає, як на комплек-

соутворення в Україні і в її регіонах, так і на перегляд підходів щодо визначення 

комплексоутворюючих факторів. Система державних заходів на структурну перебу-

дову економіки передбачає розширення місця і ролі сфери послуг в складі територі-

альних господарських систем. За оцінками зарубіжних експертів в пріоритетні галузі 

інвестицій в Україні, а в деяких регіонах особливо, включаються галузі сфери обслу-

говування, зокрема санаторно-курортне і туристсько-екскурсійне обслуговування. 

Для деяких регіонів вони можуть стати комплексоутворюючим фактором у форму-

ванні територіальних господарських систем. Так, зокрема, як один із можливих на-

прямків структурної переорієнтації Карпатського регіону розглядається спрямування 

на максимально-прискорений розвиток рекреаційного комплексу загальноукраїнсь-

кого та міжнародного значення, підпорядковуючи йому всі інші комплекси і галузі 

території [53]. 

Світова практика сформувала поняття рекреаційних зон, довела їх ефектив-

ність, а в деяких регіонах визначальність у створенні і прирості валового національ-

ного продукту, і ці обставини слід прийняти до уваги при визначенні варіантів ком-

плексоутворення. Сфера обслуговування розглядається як рівноправний учасник 

економічного виробництва, а відповідно її галузі можуть виступити комплексоутво-

рюючими провідними факторами. 

Таким чином, в сучасному формуванні територіально-господарських систем 

можна розглядати два варіанти комплексоутворення: при визначальній ролі промис-
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ловості, сільського господарства, як традиційно базових галузей економіки регіонів; 

при визначальній ролі рекреаційних галузей, як складових територіального комплек-

су сфери обслуговування. Це дозволяє сформувати сутність економічної категорії те-

риторіального комплексу послуг і визначити важливий для регіональної економіки 

аспект її класифікації. Територіальний комплекс послуг - це сукупність галузей і ви-

дів діяльності з надання індивідуальних і колективних видів послуг населенню, які 

здійснюються в певному місці і об'єднаних в певну групу (підсистему) єдиною ціллю 

(функціональним призначенням), тісними виробничими, комерційними і іншими 

зв’язками. Основою комплексоутворення в сфері послуг населенню є об'єктивні пе-

редумови, спричинені дією законів територіального поділу та інтеграції праці, сис-

темного ускладнення сфери послуг, що веде до галузевої, міжгалузевої і просторової 

інтеграції видів і форм діяльності в ній, утворення інтегральних господарських сис-

тем різних типів і рангів. В умовах внутрігалузевого і міжгалузевого поділу праці 

здійснюється два протилежні процеси - зростання числа функціонально відмінних 

елементів сфери послуг з одного боку, і ускладнення і поглиблення зв’язків між ци-

ми елементами з другого. В результаті останнього формуються тісні міжгалузеві те-

риторіально-господарські зв’язки, пов’язані з наданням послуг в складі територіаль-

но-господарської системи регіону, і формування територіального комплексу послуг. 

Територіальний комплекс послуг слід віднести до категорії інтегральних, оскі-

льки він є взаємопов’язаною сукупністю галузей, підгалузей, видів послуг, підпри-

ємств і установ. Це дозволяє визначити категорію “інтегральний територіальний 

комплекс послуг” (ІТКП), який надалі буде основою нашого багатоаспектного дос-

лідження. ІТКП характеризується просторовою спільністю, виробничо-

економічними зв’язками, внутрішньою зв’язаністю, узгодженістю господарських 

компонентів і наявністю системотворчих взаємозв’язків між окремими видами гос-

подарської діяльності, спрямованої в рамках конкретної території на виконання зага-

льної функції - задоволення потреб споживачів у послугах. За своєю структурою 

ІТКП є складним поліструктурним і багатокомпонентним утворенням, в якому діють 

різні підсистеми. Між ними існують інтенсивні внутрішні зв’язки: інфраструктурні, 
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матеріально-технічного забезпечення, управлінські, маркетингові, рекламні, фінан-

сово-кредитні тощо. 

Цілісність об’єкту ІТКП, наявність багатокомпонентних зв’язків вимагає сис-

темного дослідження його стану і розвитку. Розглядаючи ІТКП як систему, слід 

встановити характер цього комплексу ( система відкрита чи закрита), основні влас-

тивості, здійснити її структуризацію, визначити головні і другорядні компоненти, 

встановити входи і виходи системи, її місце в більш складних системах. З позицій 

системного підходу ІТКП є, з одного боку, цілісною системою з властивою їй спе-

цифічною природою, з другого - функціональною підсистемою територіально-

господарського комплексу регіону (РГС) і національного господарського комплексу 

країни (інтегрального національного комплексу послуг країни). На практиці визна-

чений теоретично взаємозв’язок (накладка в ІТКП вертикального і горизонтального 

аспектів суперсистеми) проявляється в проблемі розмежування власності, функцій 

управління, в проблемі фінансування тощо. 

Статус ІТКП, першорядність і другорядність його елементів, підходи до струк-

туризації залежать від домінування основних комплексоутворюючих начал. В залеж-

ності від цього теоретично можемо виділити два типи ІТКП: традиційний, зорієнто-

ваний на територіально-виробничий комплекс і територіально-господарську систему, 

відповідно, обслуговування населення регіону; територіально-рекреаційний, зорієн-

тований на рекреаційне обслуговування населення не тільки даного регіону, але, в 

ряді випадків, на задоволення міжрегіональних і загальнонаціональних потреб в рек-

реаційних послугах. 

Перший має за базу комплексоформуючі галузі (промисловість, сільське гос-

подарство, будівництво), галузі виробничої інфраструктури і є комплексуючим в 

складі регіональної господарської системи (рис.1.1). Такий ІТКП формується в кож-

ній адміністративно-територіальній одиниці, є автономним в рамках регіону. Врахо-

вуючи процес формування в Україні надобласних соціально-економічних регіонів, 

виконання деяких функцій обслуговування (консультаційні та лікувальні медичні, 

вищої освіти, культури, пасажирського транспорту) в рамках її територіальної зони, 
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можна виділити категорію ІТКП надобласного типу. Однак основним типом регіону, 

на якому слід розглядати його склад і функції, є область, як адміністративно визна-

чена, найбільш замкнута відтворювальна система, де можлива управлінська єдність, 

є значні відтворювальні ресурси, які забезпечують більше 70% виробничого спожи-

вання і практично повний набір послуг населенню. Регіональні одиниці більш низь-

кого рангу (район, місто, село) мають обмежені внутрішні можливості відтворення і 

можливості культурно-побутового обслуговування, що передбачає розгляд їх як ос-

нови територіальної структуризації ІТКП. 

                                              Комплексуючі  галузі,

                                                       інші галузі виробничо-

                                                                      Галузі
                                                      спеціалізації
                                                           регіону

                                                господарського комплексу

                                                          в тому числі ІТКП

Населення

Територія
 

Рис. 1.1. Місце ІТКП у складі типових ТГС. 

Територіальний комплекс послуг в рекреаційних регіонах може формуватись 

на базі санаторно-курортного, оздоровчого і туристсько-екскурсійного обслугову-

вання через супроводжуюче надання декількох видів послуг (послуг пасажирського 

транспорту, житлового господарства, комунальних, побутових, культури, фізкульту-
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ри і спорту, медичних, банківських установ, зв’язку, юридичних служб) (рис.1.2). 
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Рис. 1.2. Місце ІТКП в складі ТГС рекреаційних регіонів. 

Як і будь-який територіальний комплекс ІТКП поєднує в своїй цілісній сис-

темі територію, населення і сферу обслуговування. Суттєве значення для вибору па-

раметрів аналізу ІТКП має визначення його компонентної структури. Оскільки сфера 

обслуговування виражає весь спектр відносин з приводу виробництва та споживання 

послуг, то в компонентній структурі ІТКП слід виділити продукт комплексу і потен-

ціал (економічний і функціональний). Функціональний потенціал (художньо-

культурний, медичний, освітній тощо) є об'єктом переважно галузевого управління, 

економічний - територіального. 

Для уточнення складу економічного потенціалу важливо проаналізувати спів-

відношення між категоріями "сфера обслуговування" і "соціальна інфраструктура". 
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Питанням дослідження суті інфраструктури присвячені праці вчених-економістів 

П.Рузенштейна, К.Родана, Р.Курксе, А.Янгенсона, С.Хватова, Т.Семенкова, 

В.Томіна, А.Кочерги, В.Куценко та інших. Огляд економічної літератури свідчить, 

що інфраструктура визначається як: а) сукупність допоміжних галузей, виробництв і 

видів діяльності з обслуговування основного виробництва і населення; б) об'єкти та 

інженерно-технічні споруди, які забезпечують функціонування підприємств сфери 

матеріального виробництва, життєдіяльність і інтелектуальний розвиток населення 

на певній території; в) частина матеріально-технічної бази, яка забезпечує загальні 

умови розвитку економічних і соціальних процесів. Найбільш вірною, на наш пог-

ляд, є точка зору А.М.Алимова, А.І.Кочерги, В.І.Куценко і інших, в яких чітко сфо-

рмульоване уявлення про інфраструктуру, як сукупність об'єктів, функціонування 

яких створює загальні умови суспільного виробництва. Такий підхід дозволяє розг-

лянути інфраструктуру як структурний елемент РГС або територіального комплексу. 

Різне функціональне призначення об'єктів інфраструктури зумовило форму-

вання в її складі структурних підрозділів (виробничої, соціальної та інституціональ-

ної інфраструктури) і галузей. Однак це не дає підстави для ототожнення соціальної 

інфраструктури з сферою обслуговування. Сфера обслуговування охоплює всю су-

купність виробничих відносин з приводу виробництва і споживання послуг, соціаль-

на ж інфраструктура дає уявлення про загальні територіальні умови їх виробництва і  

соціального розвитку. Останнє дозволяє розглядати соціальну інфраструктуру як 

складову ІТКП і зокрема складову його економічного потенціалу. 

Підсумовуючи сказане, можна визначити, що економічний потенціал, як один 

із основних компонентів ІТКП включає в себе: матеріально-речову складову, в тому 

числі соціальну інфраструктуру, що функціонує в рамках ІТКП - об'єкти освіти, охо-

рони здоров'я, фізкультури і спорту, житлово-комунального господарства, побутово-

го обслуговування населення і т.п., знаряддя праці - машини, механізми, транспортні 

засоби, устаткування, обладнання, предмети праці - сировину, матеріали і т.п.; кад-

ровий потенціал - працівників, систему підготовки і перепідготовки; науково-

технічний потенціал (в межах регіону); фінансові ресурси; організаційні ресурси; 
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природно-ресурсний потенціал (для рекреаційних ІТКП). Важливими для функціо-

нування і розвитку ІТКП є такі складові РГС, як населення, інституціональна і виро-

бнича інфраструктура. Дві останні обслуговують всю РГС, створюючи умови функ-

ціонування регіонального ринку, і  можуть одночасно використовуватись як сферою 

обслуговування, так і  іншими сферами регіональної економіки. 

Реалізація принципів системного аналізу, поліструктурний характер ІТКП ви-

магають здійснення його структуризації. В основу критеріїв структуризації комплек-

су послуг можуть бути покладені: вид і функціональне призначення послуг, спосіб їх 

споживання, просторовий фактор і характер розміщення, тип виробника, характер 

заміщення затрат тощо. Звідси, крім традиційного територіального і галузевого зрізу, 

сучасна структура ІТКП може отримати зрізи за: видами послуг, формами власності, 

формами господарювання, способами заміщення затрат, характером споживання, 

виробничими компонентами, територіальними рівнями. 

Виходячи з визначеного нами галузевого складу сфери обслуговування насе-

лення, галузеву структуру ІТКП можна представити як сукупність галузевих підком-

плексів: побутового обслуговування, житлового господарства, комунального госпо-

дарства, пасажирського транспорту, зв’язку по обслуговуванню населення, культури 

і мистецтва, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, освіти, санаторно-курортного і 

оздоровчого обслуговування, туристсько-екскурсійного обслуговування та підкомп-

лексів - видів діяльності (фінансової - банківської, страхової та іншої, юридичної, ін-

формаційно-довідкової, рекламної та іншої). Згідно з затвердженим 8.04.94р. Мініс-

терством статистики Каталогом галузей народного господарства  та Класифікатором 

видів діяльності, затвердженим у 1997 р., більшість з цих галузей і видів діяльності 

віднесені до спеціалізованих в сфері надання послуг населенню. Крім них послуги 

населенню регіону надають структурні підрозділи неспеціалізованих галузей (не-

профільних підприємств) - будівництва (організації, що здійснюють ремонт і будів-

ництво житла, квартир на замовлення населення, проектні організації), промисловос-

ті (ремонт і виготовлення металовиробів, послуги прокату), сільського господарства 

(послуги з переробки сільгосппродукції, оранки, підвезення кормів, палива), поста-
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чання та збуту (посередницькі), інформаційно-обчислювального обслуговування 

(оголошення, інформаційні повідомлення), фінансування, страхування і пенсійного 

забезпечення. В зв’язку з залученням до обслуговування населення неспеціалізова-

них галузей в кожному з досліджуваних регіонів їх надає від 400 до 500 підприємств, 

які належать різним міністерствам і відомствам або є самостійними структурними 

одиницями. 

Структура ІТКП за видами послуг характеризує їх галузеві групи, номенклату-

ру і асортимент. В сучасній економічній літературі узагальнена характеристика ви-

дової структури комплексу послуг як правило здійснюється за класифікатором плат-

них послуг 1 89 188 1991 р. видання, за яким визначено 13 галузевих груп послуг, 

деталізованих за номенклатурними позиціями. В кінці 1996 р. цей склад був допов-

нений переліком платних послуг освіти та розширений по відношенню до інших га-

лузевих груп. Однак орієнтація видової структуризації ІТКП лише на платні послуги 

не дозволяє повністю розкрити всі види споживчих потреб, які він задовольняє, і не 

враховує багатоманітності джерел покриття затрат на виробництво і реалізацію пос-

луг. Дослідження діяльності підприємств різної відомчої підпорядкованості і різних 

форм власності, що надають послуги в сучасних умовах господарювання, оцінка 

трансформаційних процесів у галузевих підкомплексах, розвитку приватних струк-

тур в традиційних негоспрозрахункових галузях, появи нових видів споживчих пот-

реб населення в областях Галичини, засвідчують необхідність побудови видової 

структури ІТКП за критерієм єдності комплексу (додаток А табл. А.1) і дозволяють 

представити її у вигляді трирівневої моделі (рис.1.3). Для досліджуваного регіону 

вона включає 15 галузевих груп послуг, 75 укрупнених номенклатурних і 643 основ-

них асортиментних позицій, які на практиці можуть бути ще більш деталізованими. 

Так, наприклад, асортиментна позиція "послуги по лікуванню хворих" може бути де-

талізована за видами захворювань і за методами лікування, асортиментна позиція 

"послуги з підготовки кваліфікованої робочої сили" - деталізована за профілями і т.д. 
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Рис. 1.3.Структуризація ІТКП регіону за видами послуг. 

Поряд з задоволенням потреб макроекономічного аналізу така структуризація 

придатна для організації підприємницької діяльності, маркетингових досліджень, 

управління розміщенням підприємств. Кожна позиція нижнього рангу структуриза-

ції, відображаючи строго конкретну функцію в задоволенні споживчих потреб (пот-

ребу в голінні, в масажуванні, в плаванні і т.п.), реалізує завдання груп вищого рангу 
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- потреби в перукарських послугах, послугах амбулаторно-поліклінічних закладів, 

послугах з занять фізкультурою і спортом, а надалі за ланками структуризації - побу-

тових послуг, послуг фізкультури і спорту, охорони здоров'я. З зростанням рангу 

знижується ступінь конкретизації споживчих потреб і зростає ступінь інтеграції в 

єдиний ІТКП. Необхідність останньої обумовлена: потребою комплексного обслуго-

вування споживача (клієнта, пацієнта), що реалізується в одночасному споживанні 

кількох видів послуг і орієнтує на доцільність комбінування в ІТКП; синтезацією по-

треб у більш укрупнені групи, наприклад, надгалузеві, що інтегрують галузі в залеж-

ності від характеру потреб, які вони задовольняють. 

Як і в розглянутих раніше випадках, в економічній літературі не склалось єди-

ної думки щодо класифікації галузей за даною ознакою. Так, наприклад, Корягіна 

Т.І., Рутгайзер В.М. та ін. об'єднують галузі обслуговування в дві групи: перша - зо-

рієнтована на задоволення соціально-культурних, духовних, інтелектуальних потреб, 

задоволення нормальної життєдіяльності (освіта, охорона здоров'я, соціальне забез-

печення, культура); друга - галузі матеріально-побутового характеру (житлово-

комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, неви-

робничий зв’язок, роздрібна торгівля і громадське харчування) [307.-С.5]. 

В.Т.Барінов за функцією задоволення фізичних і духовних потреб класифікує галузі 

сфери обслуговування в чотири групи: інтелектуальні послуги (освіта, культура, ми-

стецтво), послуги здоров'я і його охорони (охорона здоров'я, фізкультура і спорт, за-

клади відпочинку), послуги торгівлі (торгівля і громадське харчування), послуги по 

задоволенню побутових потреб населення (житлово-комунальне господарство, побу-

тове обслуговування, транспорт і зв’язок по обслуговуванню населення) [14.-С.12]. 

Юхименко В.В. за соціально-економічним характером і значенням потреб, які задо-

вольняються сферою обслуговування, поділяє галузі на соціально-культурні і кому-

нально-побутові. Мотивуючи те, що перша група задовольняє соціальні потреби ду-

ховного характеру, автор відносить до неї заклади народної освіти, культури і мисте-

цтва, охорони здоров'я, фізкультури і соціального забезпечення. До другої групи він 

відносить послуги пасажирського транспорту, торгівлю, побутове обслуговування, 
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житлово-комунальне господарство та ін. [348.-С.5]. Не зупиняючись на погрішнос-

тях категорійного апарату в кожній з наведених класифікацій, відзначимо, що вони 

не чітко зорієнтовані на критерій характеру потреб, об'єднують два-три критерії.  

В країнах з ринковою і перехідною економікою умови життєдіяльності людини 

формують такі групи потреб: матеріально-побутові, пов’язані з створенням певного 

комфорту життя; освітньо-культурного і духовного розвитку; підтримки стану здоро-

в'я; ділового характеру. В зв’язку з сказаним, галузі сфери обслуговування, поклика-

ні задовольняти ці потреби, доцільно згрупувати в чотири групи: галузі, які надають 

послуги матеріально-побутового характеру; галузі, які надають послуги освітньо-

культурного і духовного розвитку; галузі, які надають послуги по підтриманню стану 

здоров'я; галузі, які надають послуги по забезпеченню ділової життєдіяльності. До 

першої групи слід віднести: побутове обслуговування населення, житлове господар-

ство, комунальне обслуговування, транспорт і зв’язок, до другої - освіту, культуру і 

мистецтво, до третьої - охорону здоров'я, фізкультуру і спорт, санаторно-курортне і 

туристсько-екскурсійне обслуговування, до четвертої - банківську діяльність, діяль-

ність судових та юридичних установ, страхування, інші види діяльності (інформа-

ційне обслуговування, рекламу, охорону майна громадян, технічну інвентаризацію 

тощо). Безумовно такий поділ є достатньо умовним, але може бути покладений в ос-

нову аналізу пропорцій в розвитку сфери обслуговування, оцінки тенденцій в харак-

тері споживання населення. Наведена класифікація дозволяє виділити в складі ІТКП 

чотири субкомплекси і сформувати синтезовану функціонально-галузеву схему стру-

ктуризації ІТКП (рис.1.4). 
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Рис. 1.4.Структура ІТКП за функціонально-галузевою ознакою. 

Для оцінки трансформаційних процесів в ІТКП, пов’язаних з формуванням в 

Україні ринкової економіки, важливе значення має його структуризація за способом 

заміщення витрат. З запровадженням у 1985р. в Україні статистики платних послуг, 

всі послуги за цією ознакою поділяються на платні і безплатні. В склад платних пос-

луг включаються: побутові, пасажирського транспорту, зв’язку, житлового госпо-
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дарства, по утриманню дітей в дошкільних закладах, платні послуги культури, охо-

рони здоров'я, освіти, фізичної культури і спорту, послуги санаторно-курортні та 

оздоровчі, туристсько-екскурсійні, послуги правового характеру та установ банків 

України, комунального господарства та інші. Співвідношення між платними і без-

платними послугами не є сталим, як в кількісному так і в змістовному відношенні. 

Трансформаційні процеси в економіці України і її регіонах, зміни в способах спожи-

вання характеризуються переміщенням все більшої частки традиційно безплатних 

послуг в категорію платних. Особливо інтенсивними є такі процеси в освіті, в охоро-

ні здоров'я, в інформаційній діяльності, судово-правовій, банківській та інших. Поділ 

послуг на платні і безплатні дозволяє виділити в структурі ІТКП: територіальний пі-

дкомплекс сфери платних послуг, який доцільно розглядати як об'єкт регіонального 

або локального ринку, комерційний сектор ІТКП; територіальний підкомплекс пос-

луг, що розвивається за рахунок суспільних фондів споживання і може розглядатись 

як некомерційний сектор ІТКП. Компонування видів діяльності у визначені підкомп-

лекси не залежить від галузевої, відомчої приналежності і форм власності. Це озна-

чає, що в одній і тій же галузі, відомстві, можуть поєднуватись як комерційна так і 

некомерційна діяльність з надання послуг. 

Найбільш повно це поєднання проявляється на рівні виробничих структур, як 

основи виробничо-компонентної структуризації ІТКП. Визначення вітчизняною ста-

тистикою типових для кожного галузевого підкомплексу структурних виробничих 

підрозділів, врахування структурних підрозділів сфери послуг, які є на балансах 

промислових підприємств, організацій і установ, а також врахування форм власності 

і форм господарювання дозволили змоделювати виробничо-компонентну структуру 

ІТКП (додаток А табл.А.2). Запропонована структуризація може бути покладена в 

основу дослідження дислокації мережі, компонування складу ІТКП на різних тери-

торіальних рівнях, аналізу структури власності і оцінки інституціональних перетво-

рень. 

Формування в Україні економіки ринкового типу, входження її у світове спів-

товариство створило необхідність запровадження секторного аналізу економіки. Це 
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вимагає здійснення секторної структуризації ІТКП. Згідно з методикою секторного 

аналізу всі учасники виробництва його продукту можуть бути розподілені за такими 

інституціональними секторами: нефінансовий сектор, державний сектор, сектор не-

прибуткових організацій, фінансовий сектор і сектор домашніх господарств. Нефіна-

нсовий сектор сфери обслуговування здійснює ринковий випуск послуг для домаш-

ніх господарств і підприємств. Він включає в себе галузі, види діяльності, структурні 

виробничі підрозділи, які надають платні послуги населенню і підприємствам за ви-

нятком фінансових посередників (банківських установ і органів страхування). Рин-

ковий випуск послуг для підприємств і організацій не включається в сферу ринково-

го випуску послуг ІТКП. Державний сектор сфери обслуговування і сектор неприбу-

ткових організацій здійснюють випуск послуг, які надаються всьому суспільству і 

домашнім господарствам. В державний сектор ІТКП включаються заклади освіти, 

культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, житлового господарства в рамках 

неринкового випуску послуг домашнім господарствам за рахунок коштів державного 

і  місцевого бюджету. В сектор неприбуткових організацій ІТКП включаються закла-

ди освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, житлового господарства 

в рамках неринкового випуску послуг домашнім господарствам за рахунок коштів 

профспілок, релігійних організацій, добровільних товариств, благодійних фондів. 

Фінансовий сектор здійснює послуги фінансових посередників населенню, підпри-

ємствам і організаціям. До фінансового сектору ІТКП слід включити діяльність бан-

ківських установ і органів страхування по обслуговуванню населення. Внутрішнє ви-

робництво послуг в ІТКП в регіоні формує сектор домашніх господарств, який по 

суті визначає умовну вартість житлових послуг з боку власників приватного житла і 

оплату праці найманої прислуги. Запропонована структуризація відповідає міжнаро-

дним стандартам. 

Розглянуті досі аспекти структуризації ІТКП в більшій мірі відображали верти-

кальний зріз в його складі. Разом з тим теорія системного аналізу вказує на те, що 

така система як територіальний комплекс утверджує особливу єдність з середови-

щем, в першу чергу з фактором простору. Це вимагає дослідження в ІТКП його те-
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риторіальної структури. Під останньою слід розуміти просторову диференціацію 

комплексу на різних таксономічних рівнях. Територіальна структура ІТКП відобра-

жає просторове взаєморозміщення та ієрархічну підпорядкованість елементів систе-

ми на певних рівнях просторової ієрархії. 

За територіальною ознакою доцільно розрізняти інтегральні комплекси послуг 

на макро-, мезо- і мікрорівнях. На макрорівні можна виділити національний інтегра-

льний комплекс; на мезорівні - міжобласний (наприклад, для типу рекреаційних 

ІТКП), обласний, районний, міста, на мікрорівні - ІТКП населеного пункту низового 

таксономічного рівня, ІТВКП виробничих зон. Оскільки об'єктом дисертаційного до-

слідження є ІТКП в складі регіональної господарської системи, основні аспекти дос-

ліджень концентруються в рамках мезорівня, що ставить завдання дослідження ієра-

рхічно побудованих регіональних систем обслуговування в рамках області. 

Користуючись теорією бази і центральних місць [374.-С.17-19], кожну терито-

рію необхідно розглядати як сукупність населених пунктів, яку можна класифікува-

ти, як: хутори, маленькі села, села, селища, районні центри, міста, обласні центри, 

міста високого рангу. Вітчизняна статистика рекомендує для характеристики ком-

плексу такі територіальні одиниці: 

Територіаль-
ні одиниці 

Обласний центр Місто обласного 
підпорядкування 

Районний центр Селище міського 
типу 

Сільський насе-
лений пункт 

чисель- до 20 тис. до 20 тис. до 3 тис. до 3 тис. до 100 
ність від 20 до 50 тис. від 20 до 50 тис. від 3 до 5 тис. від 3 до 5 тис. від 100 до 200 

жителів, від 50 до 100 тис. від 50 до 100 тис. від 5 до 10 тис. від 5 до 10 тис. від 200 до 500 
чол. від 250 до 500 тис. від 250 до 500 тис. від 10 до 20 тис. від 10 до 20 тис. від 500 до 1000 

 від 500 тис. і біль-
ше 

від 500 тис. і бі-
льше 

від 20 тис. і бі-
льше 

від 20 тис. і бі-
льше 

від 1000 і більше 

Кожна з територіальних одиниць має свою територію, яка до неї тяжить, відповідно 

кожна з них виконує певну матеріально-побутову, соціально-культурну, ділову фун-

кцію в житті населення. Можна встановити взаємозалежність між класом функцій і 

розміром центру територіального комплексу послуг (рис.1.5). Чим вищий клас фун-

кцій, тим більший радіус обслуговування і більший розмір центру територіального 

комплексу. Тому в малих центрах (від 500 чол. до 10 тис.чол.) локалізуються послу-

ги щоденного попиту (деякі побутові, комунальні, освіти, елементи охорони здоро-

в'я, зв’язку); в середніх (від 10 тис.чол. до 100 тис.чол.) щоденного і періодичного, в 
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крупних (100 тис. і більше) - щоденного, періодичного і епізодичного (послуги теат-

рів, музеїв, спорткомплексів). 

        < 500 тис.чол.

        250-500 тис.чол.

       100-250 тис.чол.

        50-100 тис.чол.

         20-50 тис.чол.

         10-20 тис.чол.

          5-10 тис.чол.

           3-5 тис.чол.

           1-3 тис.чол.

          500-1000 чол.

Послуги цирків, кардіоцентрів, онкоцентрів

Послуги театрів, спеціалізованих
лікарень, вузів

Послуги театрів, багатопрофільних
лікарень, музеїв, палаців культури

Послуги будинків культури, спортивних
шкіл

Послуги кінотеатрів, музичних шкіл,
банківських установ

Послуги дільничих лікарень, юридичних та
нотаріальних установ

Послуги автостанцій, відділень дільничих
лікарень

Послуги закладів житлово-комунального
господарства, амбулаторій

Послуги шкіл, будинків побуту, ФАП,
дитячих дошкільних закладів

Послуги відділень зв’язку, КПП побутового
обслуговування

 

Рис. 1.5. Піраміда класів функцій ІТКП в залежності від розмірів територіаль-

них одиниць. 

Це дозволяє в розрізі області і районів згрупувати мережу об'єктів як основу 

ІТКП і виділити: ІТКП обласного центру, ІТКП міста обласного підпорядкування, 

ІТКП районного центру, ІТКП селища міського типу, ІТКП сільського населеного 

пункту з наступною диференціацією в залежності від чисельності населення. Най-

більш повно ІТКП представлений в великих населених пунктах. Тут є повний набір 

його виробничо-компонентної та видової структури. Дослідження сфери обслугову-

вання в населених пунктах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей 

за галузевими, номенклатурними і асортиментними групами в розрізі п’яти типів те-

риторіальних одиниць (обласний центр, місто обласного підпорядкування, районний 
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центр, селище міського типу, сільський населений пункт) дозволяє зробити висно-

вок, що якщо повнота набору послуг (за номенклатурним складом) в обласному 

центрі складає 98,7%, то в місті обласного підпорядкування 92,2%, в районному 

центрі 75,3%, в селищі міського типу 33,8%, в сільському населеному пункті 23,4%. 

Запропонована на основі теорії центральних місць класифікація ІТКП не підходить 

для ІТКП рекреаційного типу, зорієнтованих на природно-ресурсний потенціал. 

Таким чином ІТКП відрізняються ядром комплексоутворення, просторовими 

масштабами, формами територіальної організації. 

Як складова регіональної господарської системи, ІТКП знаходиться у взає-

мозв’язку з її компонентами і з системою в цілому. Місце ІТКП в регіональній гос-

подарській системі (РГС) визначається тим, що його галузі, які відносяться до обслу-

говуючих РГС (за винятком, регіонів рекреації), є галузями внутрішньокомплексного 

значення. Це вимагає оцінки місця і ролі ІТКП в регіональному процесі відтворення. 

У вітчизняній літературі питання місця і соціально-економічного значення сфери по-

слуг в основному досліджувались на загальнонаціональному рівні, в масштабах відт-

ворювального процесу в цілому. Роль сфери послуг в суспільному виробництві в на-

укових трактуваннях авторів в основному зводилась до соціального ефекту її діяль-

ності. Визнано, що сфера послуг задовольняє матеріально-побутові, соціально-

культурні потреби населення, сприяє раціональному використанню позаробочого і 

збільшенню вільного часу населення, підвищенню рівня його освіти, культури, фор-

мування політичної і суспільної активності, забезпечення всестороннього і духовного 

розвитку. Економічний ефект в основному оцінюється через опосередкований вплив 

сфери послуг на продуктивність праці, на відтворення робочої сили і відповідно на 

підвищення ефективності суспільного виробництва. 

Звужена концепція трактування меж економічного виробництва сформувала 

уявлення про те, що сфера послуг розвивається на основі розвитку матеріального ви-

робництва і залежить від рівня його зростання, сприяла недооцінці економічної фун-

кції послуг в процесі відтворення. В практиці господарювання не утвердився поря-

док розрахунку економічних параметрів ролі послуг в розвитку господарства регіо-
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ну. Разом з тим розширення функцій регіонів в управлінні соціально-економічним 

розвитком, передача функцій фінансування багатьох видів діяльності на рівень міс-

цевих бюджетів вимагає оцінки економічного ефекту кожного компонента регіона-

льної господарської системи. 

Основними параметрами участі ІТКП в регіональному відтворюючому процесі 

є участь у: виробництві регіональною господарською системою валового внутріш-

нього продукту; просторовій організації регіонального виробництва; формуванні і 

використанні місцевих бюджетів; формуванні регіонального ринку праці, розширен-

ні його меж; забезпеченні збалансованості попиту і пропозиції на споживчому ринку; 

формуванні складу і величини мінімального споживчого бюджету. Між структуроут-

ворюючими галузями та ІТКП існує прямий і обернений зв’язок. Доведено, що рі-

вень розвитку структуроутворюючих галузей промисловості, сільського господарст-

ва, визначаючи рівень доходів населення, визначає рівень його споживання, а відпо-

відно за ефектом мультиплікатора і рівень розвитку сфери послуг. З другого боку 

сфера обслуговування прямо і опосередковано впливає на розвиток структуроутво-

рюючих галузей. Нераціональність розміщення або відсутність об'єктів сфери обслу-

говування є причиною зриву в розвитку цих галузей. Незадоволення умовами життя 

викликає міграцію населення. Вплив сфери обслуговування на комплексоутворюючі 

галузі здійснюється через освоєння і нагромадження знань основною продуктивною 

силою - їх працівниками, через укріплення здоров'я населення і відповідно через за-

безпечення певного фізичного потенціалу робочої сили, зайнятості в них, через 

створення умов для повноцінного відтворення робочої сили. Визначені проблеми 

слід розглядати як найбільш важливі аспекти регіонального аналізу, які вимагають 

методологічної розробки. 

Резюмуючи викладене, можна відзначити, що ІТКП в складі регіональної гос-

подарської системи є відкритою системою нижчого порядку з відповідними входами 

і виходами, відповідно знаходиться під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, які 

викликають певні тенденції і динаміку її розвитку. 

 1.2. Фактори і тенденції розвитку територіального комплексу 
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послуг в економіці перехідного періоду 

Дослідження розвитку ІТКП слід розглядати в широкому контексті економіч-

них, соціальних і структурних змін, які мають місце в Україні та в її регіонах. Його 

розвиток є досить складним соціально-економічним процесом, який характеризуєть-

ся темпами зростання, зміною галузевої, видової, виробничої структури і територіа-

льних пропорцій, а також інших складових. 

Як відкрита система, ІТКП знаходиться під впливом зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Сукупність факторів, які визначають стан і динаміку розвитку комплексу, 

можна класифікувати й за іншими ознаками. За ознакою рівня економічних зрізів до-

слідження - на макроекономічні, регіональні, мікроекономічні; за ознакою ступеня 

впливу на ІТКП  в цілому і на його компонентні складові - на загальні і часткові 

(специфічні, які стосуються окремих галузей, видів послуг тощо); за ознакою трива-

лості дії - на тимчасові і постійнодіючі. 

До макроекономічних факторів, в першу чергу, слід віднести фактори сукуп-

ного попиту і сукупної пропозиції, які визначають стан народногосподарської 

кон’юнктури. З огляду на рекомендації економічної комісії ООН щодо оцінки на-

родногосподарської кон’юнктури для аналізу їх впливу на розвиток сфери послуг 

слід взяти до уваги, з одного боку, доходи населення, їх динаміку, рівень інвестицій-

ної активності, рівень цін і їх динаміку, попит держави на послуги (бюджетне фінан-

сування); з другого - виробництво валового внутрішнього продукту, рівень виробни-

цтва в базових галузях (промисловість, сільське господарство, будівництво) і їх еко-

номічний стан, можливості кредитування, стан матеріально-технічної бази сфери по-

слуг, стан ринку засобів виробництва, трудові ресурси і зайнятість, економічний стан 

підприємств сфери послуг, їх платіжездатність. 

Аналіз вказаних факторів в Україні і в регіонах слід здійснити з врахуванням 

різних етапів в реформуванні економіки в 1991-1995 рр. Визначальною для стану ро-

звитку сфери послуг стала динаміка цін (додаток Б. табл.Б.1). За період з 1991 по 

1995 рр. індекс цін на послуги склав 158184,4. При цьому, розпочавшись з "лібералі-

зації" 1992 р., зростання цін на послуги в основному характеризувалось періодичним 



 40

корегуванням директивних цін або періодичними скачками вільних цін. Корегування 

директивних цін, в складі яких залишились тарифи громадського транспорту, плата 

за житло і комунальні послуги, тарифи на послуги зв"язку, не відповідало в 1992-

1994 р.р. темпам зростання оптових цін, що призвело до суттєвого погіршення фі-

нансового стану підприємств, які їх надавали. Так, наприклад, показники заміщення 

витрат в сфері житлових і комунальних послуг в 1994 р. склали лише 10%. Індекси 

цін і тарифів на платні послуги в 1991-1995 р.р. свідчать, що найвищий підйом мав 

місце в 1993 р. (92,8 раза) при випереджаючому зростанні цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги (291,0 раза), послугах охорони здоров'я (152,6 раза), послугах 

санаторно-курортних та оздоровчих (124,4 раза) (додаток 3). В 1995 р. Україна акти-

візувала політику запровадження "правдивих цін", що примусило індекс цін на пос-

луги рухатись швидше від цін на товари. 

Суттєве значення для розвитку попиту на послуги має показник індексу спо-

живчих цін (ІСЦ), що вимірює рівень цін, які споживачі повинні заплатити за певний 

споживчий кошик товарів і послуг. Послуги, які входять до цього кошика включають 

плату за житло, комунальні послуги та користування транспортом. Індекс споживчих 

цін в 1991-1995 рр. склав 117641,2, в тому числі на платні послуги, що включаються 

до його обрахунку 624405,1 (табл.1.1). 

Таблиця 1.1. Індекс споживчих цін на товари і послуги в 1991-1995рр.1 

 До грудня попереднього року, разів 1995р. 
 1991/ 

1990 
1992/ 
1991 

1993/
1992 

1994/
1993 

1995/ 
1994 

до 1990р. 
1990р.=1 

Індекс споживчих цін 3,9 21,0 102,6 5,0 2,8 117641,2 
в т.ч. на послуги 3,7 35,9 92,1 8,8 5,8 624405,1 

Ситуацію на споживчому ринку в значній мірі визначає рівень і структура 

грошових доходів населення. З 1990 по 1995рр. грошові доходи населення зросли в 

21567,7 раза (табл.1.2.). 

 

Таблиця 1.2. Динаміка величини та структури грошових доходів населен-

                                         
Примітки: 1 Розраховано за даними Міністерства статистики України. 
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ня  в 1990-1995 рр.1 

 1990р. 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1995р. до 
1990р. 

Всього грошових до-
ходів населення, 
млрд.крб. 

109,9 203,9 2366,3 62854,6 538914,0 2369635,0  

Зростання грошових 
доходів, % до попе-
реднього року 

 185,5 1160,5 2656,4 854,1 441,4 21567,7 

Заробітна плата, 
млрд.крб. 

63,6 113,6 1403,9 30596,2 291599,0 1499418,0  

Частка заробітної 
плати в грошових до-
ходах, % 

57,9 55,7 59,3 48,7 54,1 63,3  

Зростання заробітної 
плати 

      в 23575,8 

Домінуючою складовою в їх структурі залишилась заробітна плата, яка  в 

1995р. склала 63,3% сумарних грошових доходів населення і зросла в порівнянні з 

1990 р. у 23575,8 раза. В умовах інфляції, незважаючи на спроби уряду регулювати 

рівень грошових доходів (періодичне застосування механізмів індексування заробіт-

ної плати, регулювання доходів через механізм оподаткування, застосування методу 

регулювання фонду споживання виробничих галузей, застосування уніфікованої сис-

теми ставок в бюджетній сфері), Україна була втягнута в динамічні процеси підви-

щення цін - заробітної плати. В результаті з 1992р. розпочалось зниження  реальної 

заробітної плати і реальних доходів населення. З врахуванням індексу споживчих цін 

- реальні (відкориговані грошові) доходи за досліджуваний період скоротились з 52,3 

млрд.пост.крб. до 20,1 млрд.пост.крб., тобто в 2,6 раза (табл.1.3.). 

Таблиця 1.3. Реальні (відкориговані) грошові доходи (пост.крб. 1990р.)2 

 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1995р./1991р. 
Реальні доходи 
(млрд. пост.крб.) 

52,3 28,9 7,5 12,8 20,1 скоротились в 2,6 раза 

Реальні доходи (в % 
до 1990р.) 

47,6 26,4 6,8 11,6 18,3  

Для структури попиту населення на послуги суттєве значення має зміна стру-

ктури грошових доходів, яка конкретизує платоспроможний попит різних груп спо-

                                         
Примітки: 1 Розраховано за даними Міністерства статистики України.  

        2 Розраховано за даними Міністерства статистики. 



 42

живачів. Добавки до сукупного попиту з боку уряду, які здійснювались з бюджету, 

фондів зайнятості, соціального страхування, Пенсійного, Чорнобиля, хоча і були не-

достатніми, помітно знизили в 1991-1995рр. частку доходів у вигляді оплати праці (з 

70,7% в 1990р. до 65,4% в 1995р.), збільшили частку пенсій, допомог, стипендій та 

інших надходжень (з 24% в 1990р. до 31,8% в 1995 р.). На сукупний попит, почина-

ючи з 1992 р., вплинули суттєві зміни у пріоритетах витрат з державного бюджету, 

скорочення дотацій на продукти харчування, скасування позабюджетних субсидій. 

Фактори пропозиції в 1991-1995рр. мали такі тенденції. Реальна вартість ВВП 

в Україні, починаючи з 1991р. скорочувалась, а номінальна росла в зв’язку з інфляці-

єю. Так за період з 1990р. по 1995р. номінальний валовий продукт в Україні зріс за 

оцінкою Міністерства статистики України з 167,1 млрд.крб. до 5293000 млрд.крб., 

тобто в 31675,6 рази.1 В той же час реальний валовий продукт склав 53,2 млрд. пос-

тійних крб. 1990 р., тобто в 3,1 рази менше, ніж в 1990р. Суттєве значення для роз-

витку послуг мають тенденції в структурі використання ВВП, які характеризуються 

зростанням частки нематеріального споживання. Зокрема в 1995р. 70,1% ВВП при-

падало на особисте споживання, 22% на суспільне споживання і лише 4,5% на валові 

внутрішні інвестиції [18.-С.22-23]. 

Ситуація на ринку праці виявилась сприятливою для сфери послуг. При ско-

роченні зайнятості в суспільному виробництві в 1995р. в порівнянні з 1990р. на 

12,6% зайнятість в сфері послуг знизилась на 6,5%. Ринок праці в ній характеризува-

вся за цей період переміщенням робочої сили, зайнятої в державних підприємствах, 

в створювані кооперативи і малі підприємства. Останні дозволили створити додатко-

во за даними 1995 року 936635 робочих місць. 

Негативні тенденції в економічному виробництві України, дефіцит бюджету 

призвели до руйнації матеріально-технічної бази сфери послуг. В 1995р. побутові 

послуги населенню України, наприклад, надавали 38 тис. підприємств і структурних 

підрозділів, що склало 59% рівня 1990 року. За цей період кількість підприємств, які 

                                         
Примітка. 1 Розраховано за даними Міністерства статистики. 



 43

надавали послуги перукарень скоротилася на 47%, індивідуального пошиття швей-

них виробів, з ремонту взуття на 48,8%, ремонту дрібних побутових машин та при-

ладів - на 30,5%, прокатних пунктів - на 49,6%. Випереджаючими темпами зменшу-

валась кількість підприємств побутового обслуговування населення в сільській міс-

цевості. Якщо в міських поселеннях протягом цього періоду перестало існувати 31% 

від кількості підприємств, що діяли у 1990 р., то в сільській місцевості - 57%. На 

транспорті, фактором пропозиції, який суттєво вплинув на розвиток даного виду по-

слуг, став фактор погіршення його пропускної спроможності із-за припинення пос-

тачання машин, запасних частин, а також нестачу пального і різке зростання цін на 

нього. Можливості пропозиції в сфері житлово-комунального господарства були різ-

ко підірвані у зв’язку з нерівномірністю підняття цін на енергоносії і на комунальні 

послуги населенню. 

Важливим фактором пропозиції для розвитку сфери послуг став фінансовий 

стан її підприємств за умов інфляції і існуючої фінансової політики. Зростання опо-

даткування підприємств, при одночасному підвищенні матеріаломісткості, а також 

інфляції призвели до недооцінки економічної амортизації. Підприємства сфери пос-

луг, як і інших галузей, були декапіталізовані, що привело до різкого спаду інвести-

ційної діяльності. З підвищенням НБУ процентних ставок за кредит, вона була фак-

тично блокована і по відношенню до цього джерела інвестиційних ресурсів. 

Відзначені тенденції в зростанні цін, зниженні реальної заробітної плати і ре-

альних доходів населення негативно відобразились на купівельній спроможності на-

селення, а негативні тенденції з боку пропозиції - на можливостях її задоволення. 

Причому, якщо в 1992-1993 рр. це обумовилось в основному значним підвищенням 

темпів зростання роздрібних цін над темпами збільшення поточних доходів, в першу 

чергу заробітної плати,  то в 1994 році найбільш суттєвий вклад внесло майже в 2,5 

разове знецінення долара, інших твердих валют при їх конвертуванні для куплі това-

рів на внутрішньому ринку, переміщення збережень у придбання валюти (4,8% гро-

шових витрат населення), в 1995-1996 р.р. - підвищення цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги. 
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Попит населення визначається двома факторами - потребою і платоспромож-

ністю. Якщо з середини 70-их років до 1992 р. попит населення в більшій мірі визна-

чався рівнем розвитку потреб, їх структурою, то в 1992-1995 р.р., на перший план 

виходить платоспроможність. В 1990 р. в структурі причин незадовільненого попиту 

домінували причини дефіциту деяких видів послуг (особливо туристських, санатор-

но-курортних, пасажирського транспорту в періоди пікового навантаження, деяких 

побутових - ремонту і будівництва житла, виготовлення меблів для населення і т.п.), 

в 1992-1995рр. - нестача грошових коштів. Скорочення загального платоспроможно-

го попиту супроводжувалось кардинальними змінами в його структурі: знизились 

частка платних послуг в структурі споживчих бюджетів, загальний обсяг споживан-

ня послуг населення; в структурі затрат на послуги домінують затрати на послуги, 

які населення споживає і сплачує у вигляді обов’язкових платежів; споживання пе-

рестало бути процесом задоволення потреб; продовжувалась деформація і без того 

нераціональної структури особистого споживання. Аналіз фонду споживання насе-

лення у 1990-1995рр. свідчить, що особисті витрати населення на оплату послуг зни-

зились з 15,2% в 1990 р. до 13,8% в 1994 р. (табл.1.4), і лише в зв’язку з запрова-

дженням політики уряду на наближення цін на житлово-комунальні послуги до їх 

реальної величини в 1995р. вони піднялись до 20,0%. Частка платних і безплатних 

послуг в фонді споживання знизилась з 26,9% в 1990р. до 26,4% в 1995р., а частка 

безплатних послуг в загальному споживанні послуг - відповідно, з 55,0% до 30,0%. 

Загальний обсяг платних послуг в фактичних цінах як в цілому, так і в розра-

хунку на одного жителя щорічно зростав (табл.1.5). 

З врахуванням індексу цін ємність національного ринку послуг з 1990 по 

1995рр. скоротилась в 5,5 раза, рівень споживання послуг на душу населення - в 5,6 

раза (табл.1.6). 

Таблиця 1.4.Витрати на послуги і їх частка у фонді споживання населення  (в        
поточних цінах)1 

Показники Роки 

                                         
Примітки: 1 Розраховано за даними Міністерства статистики. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1.Особисті споживчі витрати 
на товари і послуги,  
           млрд.крб.  
           млрд.грн.    

 
 

86,4 
- 

 
 

144,7 
- 

 
 

1537,0 
- 

 
 

43935,0 
- 

 
 

402455,7 
- 

 
 

1716720,0 
17,2 

2.Особисті витрати на опла-
ту послуг,  
           млрд.крб. 
           млрд.грн. 

 
 

13,1 
- 

 
 

17,0 
- 

 
 

117,3 
- 

 
 

4164,0 
- 

 
 

55391,0 
- 

 
 

342791,0 
3,42 

3.Частка платних послуг у 
фонді особистого спожи-
вання, % 

15,2 11,7 7,6 9,5 13,8 20,0 

4.Державні поточні витрати 
на послуги,  
            млрд.крб. 
            млрд.грн. 

 
 

16,0 

 
 

36,7 

 
 

746,8 

 
 

16335,4 

 
 

93417,0 

 
 

145813,0 
1,5 

5.Всього споживання послуг, 
            млрд.крб. 
            млрд.грн. 

 
29,1 

- 

 
53,7 

- 

 
865,9 

- 

 
20499,4 

- 

 
148808,0 

- 

 
488604,0 

4,9 
6.Частка платних і безплат-
них послуг у фонді спожи-
вання, % 

26,9 27,4 29,8 26,9 26,9 26,4 

7.Частка безплатних послуг 
в загальному споживанні 
послуг, % 

55,0 68,3 86,4 79,7 62,7 30,0 

Таблиця 1.5.Реалізація платних послуг населенню України в 1991-1995рр.1 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Всього, в фактичних цінах,  
           млн.крб. 
           млн.грн. 

 
13056 

- 

 
17018 

- 

 
117284 

- 

 
4164000 

- 

 
56190000 

- 

 
370405000 

3704,0 
Всього, в цінах 1990р.,        
          млн.крб. 

 
13056 

 
10376,8 

 
4898,3 

 
1874,0 

 
2237,9 

 
2341,6 

Динаміка реального споживання платних послуг упродовж досліджуваного 

періоду в основному відповідала динаміці реальних (відкорегованих грошових) до-

ходів та реального валового продукту (рис.1.6).  

 

 

Таблиця 1.6.Реалізація платних послуг на душу населення в Україні2 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

                                         
                   1 Таблиця складена за даними  Міністерства статистики України. 

Примітка. 2 Розраховано за даними Міністерства статистики України. 
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На душу населення в 
фактичних цінах, 
          крб. 
          грн. 

 
 

252 
- 

 
 

327 
- 

 
 

2249 
- 

 
 

80000 
- 

 
 

1082000 
- 

 
 

7187000 
71,87 

На душу населення в 
цінах 1990 р., крб.                   

 
252 

 
199,4 

 
93,2 

 
36,0 

 
43,1 

 
45,2 

0

20

40

60

80

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Реальні доходи, в % до 1990
р.

Реальне споживання послуг, в
% до 1990 р.

Реальний ВВП, в % до 1990 р.

 

Рис. 1.6. Реальне споживання платних послуг, реальні доходи та реальний ВВП 

в 1991-1995 р.р.1 

Зниження загального споживання послуг супроводжувалось (з другої полови-

ни 1993р.) тенденцією інтенсивного переміщення попиту і місця його реалізації на 

неорганізаційний ринок. В 1994-1995 р.р. у зв’язку з незначним зростанням реальних 

доходів населення намітилась тенденція до деякого підвищення споживання платних 

послуг. Структура споживання послуг змінювалась в сторону збільшення послуг ма-

теріально-побутового характеру та послуг, пов’язаних з підтриманням стану здоров'я 

(додаток Б табл.Б.2). Так, частка послуг матеріально-побутового характеру збільши-

лась з 74,3% в 1990р. до 80,9%. В той же час споживання послуг освітньо-

культурного характеру скоротилось з 6,8% до 2,3%. Загальною тенденцією зміни 

споживання послуг населення України в 1991-1995 р.р. є більш різке скорочення 

споживання послуг в сільській місцевості. Загальний обсяг споживання послуг у 

сільській місцевості в 1995 р. скоротився в порівнянні з 1990 роком в 7,3 раза, а в ро-

зрахунку на душу населення - в 7,2 раза і склав 17,5 крб. в цінах 1990 р. (при 123 

крб. в 1990р.). 

Аналіз споживання послуг населенням в досліджуваних Львівській, Івано-

Франківській, Тернопільській областях підтверджує вплив вказаних макроекономіч-

них факторів і визначені загальні тенденції в сфері послуг в Україні. Зазначені тен-
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денції є типовими для споживчого ринку за умов глибокої економічної кризи. Разом 

з тим є і певні територіальні відмінності, визначені впливом регіональних факторів. 

До регіональних факторів, які визначають територіальні відмінності у рівнях спожи-

вання і рівнях розвитку ІТКП, слід віднести: демографічну ситуацію, природо-

ресурсний потенціал, що особливо важливо для ІТКП рекреаційного типу; рівень 

економічного потенціалу і економічного розвитку по відношенню до загальнонаціо-

нальних показників; рівень життя; ситуацію на регіональному ринку праці; рівень 

розвитку інфраструктури і, в першу чергу, соціальної; ситуацію на регіональному 

(локальному) товарному ринку; інтенсивність ринкових перетворень на фоні загаль-

нонаціональних процесів. 

Досліджувані області відносяться до регіонів, де на базі величезного природо-

ресурсного потенціалу сформувався аграрно-індустріальний (Івано-Франківська, 

Тернопільська обл.), індустріально-аграрний (Львівська обл.) тип регіональних гос-

подарських систем. Це визначило  структуру населення, рівень розвитку продуктив-

них сил і ефективність соціально-економічної структури. Частка міського населення 

в Івано-Франківській області складає 43,6%, Тернопільській 43,4%, у Львівській - 

61%. Області відносяться до середньо і густозаселених. Щільність населення в Івано-

Франківській області складає 105 тис.чол. на 1 км2, що становить 122,9% від серед-

ньоукраїнського показника, у Тернопільській - 85 або 99,4% середньореспублікансь-

кого показника, у Львівській - 127 або 148,1% середньореспубліканського показника. 

В досліджуваних областях намітились депопуляційні процеси. В 1995р. коефіцієнти 

природного руху населення у Львівській і Тернопільській області були від'ємними 

(відповідно - -0,8-1,7). Продовжується процес загального "старіння" населення. На 

початок 1995р. особи пенсійного віку у Львівській області становили 20,8%, у Івано-

Франківській - 20,7%, у Тернопільській - 24,3% в загальній кількості населення. Пи-

тома вага осіб пенсійного віку за останні п’ять років збільшилась, в той час, як чисе-

льність населення майже не змінилась. 

Територію досліджуваних регіонів слід розглядати як перспективну для роз-

витку рекреаційної індустрії в Україні. Цьому сприяє вигідне географічне положен-
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ня, геополітичне становище, рекреаційний потенціал, природні та історико-культурні 

особливості. Серед рекреаційних ресурсів основне місце займають бальнеологічні 

мінеральні води та лікувальні грязі. Так, зокрема в Тернопільській області свердло-

вини і джерела вод без специфічних компонентів знаходяться в Борщівському, Тере-

бовлянському і Монастириському районах; сульфатні води - залягають у центральній 

частині області, південніше м.Тернополя, родовища вод типу "Нафтуся" і "Друскіне-

нкай" розвідані і частково експлуатуються в районі с.м.т.Гусятин. Лікувальні 

торф’яні грязі зареєстровані у Зборівському, Монастириському, Тернопільському, 

Теребовлянському, Шумському, Бережанському, Підволочиському районах. 

У Львівській області мінеральні води типу "Нафтуся" охоплюють майже всю 

Карпатську територію області і південну частину Передкарпатського прогину. Зона 

поширення лікувальних розсолів з підвищеним складом сульфатів займає південно-

західну частину Передкарпаття. В центральній частині області розташована зона 

поширення мінеральних сульфатних вод, які становлять гідромінеральну базу курор-

тів - Великий Любінь, Немирів, Шкло. Мінеральні води без специфічних компонен-

тів і властивостей поширені практично на всій території області. Лікувальні торфяні 

грязі зосереджені в Немирівському, Великолюбінському, Моршинському родовищах 

і родовищі Шкло, запаси медичного озокериту - в Бориславському родовищі. 

В Івано-Франківській області мінеральні води представлені шістдесятьма во-

допунктами і вісьмома бальнеологічними групами в населених пунктах Черче, Гре-

горів, Журов, Путятинці, Вітань, Залуква, Бережниця, Верховина, Шешори, Текуча. 

В області зосереджені лікувальні грязі в Черче, Заланові, Дегова, родовища озокери-

ту - в Дзвиняче і Старуні. 

Крім бальнеологічних ресурсів, досліджувані регіони мають сприятливі клі-

матичні та унікальні природно-ландшафтні умови. Так, зокрема, ландшафтна тери-

торія Тернопільської області, яка має рекреаційне значення, оцінюється в 200 тис.га. 

Важливе значення мають карстові печери Кривче. На території Тернопільської обла-

сті є значна кількість археологічних пам’яток, пам’ятників архітектури, пам’яток, 

пов’язаних з національною боротьбою українського народу. Найбільш привабливи-



 49

ми для туристів є Кременецькі гори, Медобори, гіпсові печери, каньйон р. Дністер, 

Каспірівський державний ландшафтний заповідник, Почаївська лавра та розташовані 

на території Почаєва культові споруди, лісовий заказник "Дача Галілей" та ін. 

О.Заставецька виділяє на території області 5 рекреаційних районів. [122.-С.171]. 

Провідним природо-ресурсним потенціалом Івано-Франківської області є ліси, якими 

покрито 43% площі області і які з успіхом використовуються для кліматотерапії 

(кліматичні низькогірні курорти Ворохта, Косів, Яремча). З метою збереження при-

родних ландшафтів області 60 тис.га території вилучено під Карпатський державний 

національний парк і ряд заказників. На основі комплексної оцінки всієї сукупності 

природних і антропогенних факторів в області можна виділити 95 територіальних 

утворень, придатних для рекреації і курортотворення. Орієнтовна площа рекреацій-

но-курортних утворень складає 85,8 тис.га. Історико-культурна спадщина Івано-

Франківської області дозволяє виділити тут 3,5 тис. екскурсійних об'єктів, з яких бі-

льше 700 можуть бути включені в програму туристських маршрутів. Гірська терито-

рія області придатна для організації зимових видів спорту та відпочинку. За оцінка-

ми Т.Науменко, при такому рекреаційному потенціалі, Івано-Франківська область 

спроможна забезпечити рекреацію в межах 60 млн. людино-днів, а при інтеграції в 

світову рекреаційну систему - пріоритетний соціально-економічний розвиток регіону 

[208.-С.11]. Територія Львівської області за своїми ландшафтними особливостями, 

особливо в гірській частині, придатна для розвитку туризму, відпочинку, зимових 

видів спорту. Область є однією з найнасиченіших туристичними та культурними 

пам’ятками. Приблизно на 1000 м2 припадає 200 об'єктів при середній насиченості 

по Україні 80 об'єктів. 

Таким чином ресурсо-рекреаційний досліджуваних областей дозволяє визна-

чити в їх складі ряд районів, де ядром комплексоутворення можуть стати санаторно-

курортний і туристсько-екскурсійний підкомплекси ІТКП. В районах оздоровчих 

зон, зон санаторно-курортного лікування, гірськолижного та культурно-

пізнавального туризму: Ворохтянській, Яремчанській, Косівській, Черченській (Іва-

но-Франківська область), Львівській, Верхньодністровській, Сколівській, Трускаве-
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цько-Східницькій, Моршинській, Немирівській, Великолюбінській, Шклівській 

(Львівська область), Кременецькій, Почаївській, Гусятинській, Микулинецькій, Те-

ребовлянській, Заліщицькій (Тернопільська область) формуються і мають перспекти-

ву ІТКП рекреаційного типу. 

Надзвичайно вигідне географічне розташування досліджуваних областей на 

перетині важливих транспортних шляхів з заходу на схід та з півночі на південь обу-

мовлює реальні можливості міжнародного туризму, активізації в цьому регіоні діло-

вої активності. Цьому сприяє наявна транспортна мережа. Сукупність вказаних фак-

торів створює об'єктивну необхідність і можливість різкого розширення інфраструк-

тури ІТКП. 

Рівень економічного розвитку областей Галичини оцінюється в межах серед-

нього. Кризові явища, які охопили економіку України, досить чітко проявились в ро-

звитку промислового, сільськогосподарського виробництва та інвестиційного ком-

плексу досліджуваних областей. Вагому роль серед факторів, які викликали негатив-

ні тенденції в розвитку РГС, відіграють структурні диспропорції. Структурні пропо-

рції, які склались за попередніх умов, не відповідають завданням соціальної орієнта-

ції економіки. У роботах М.Долішнього, В.Поповкіна, О.Шаблія [54, 231, 337] підк-

реслюється, що соціально-економічна структура регіональних господарських систем 

Львівської, Івано-Франківської областей страждає виробничою однобокістю, майже 

3/4 працюючих зайнято у виробничій сфері, що говорить про соціально несприятли-

вий характер регіональної економіки. Це ж саме можна сказати і про Тернопільську 

область, в якій в сільському господарстві і промисловості зосереджено 52,3% основ-

ної продуктивної сили. Негативні тенденції скорочення питомої ваги продукції гр."Б" 

в промисловій продукції, які мали місце протягом багатьох років і поглибились в 

останній період, роблять неможливим збалансування споживчого ринку, підвищення 

реальних доходів населення. 

Аналіз найважливіших тенденцій розвитку досліджуваних регіональних гос-

подарських систем дає підстави стверджувати, що тут ще не сформувались основні 

ринкові параметри, які відповідали б характеристикам класичних ринків. Це в першу 
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чергу стосується ринку праці. Внаслідок наростання кризових явищ у виробництві 

посилилось напруження на ринку праці. Чисельність зайнятих у суспільному вироб-

ництві в досліджуваних регіонах скорочувалось швидше, ніж чисельність трудових 

ресурсів. В результаті офіційна зайнятість населення в порівнянні з 1990р. у Львівсь-

кій області у 1995р. знизилась на 12,8%, Івано-Франківській - на 4,4%, Тернопільсь-

кій - на 7,3%. При цьому пропозиція робочих місць залишилась досить низькою. 

Якщо на Україні на 100 зареєстрованих у службі зайнятості громадян на 1.01.95 

припадало 80 вільних робочих місць, то у Львівській - 28, Івано-Франківській - 17, 

Тернопільській - всього 11. Характерною особливістю ринку праці в дослідуваному 

регіоні є те, що зростання офіційного безробіття було незначним і неадекватним до 

спаду виробництва, внаслідок чого катастрофічно зросло приховане безробіття і не-

рагламентована зайнятість населення. Внаслідок наростання професійно-

кваліфікованої невідповідності у попиті і пропозиції робочої сили, можливості пра-

цевлаштування незайнятого населення залишаються обмеженими. З огляду на ска-

зане, сфера послуг може стати своєрідним демпером, який здатний зняти напруже-

ність на регіональному ринку праці. Уже сьогодні можна констатувати деяке підви-

щення частки сфери послуг в макросекторіальній структурі зайнятості (табл.1.7). 

При цьому, на нашу думку, питома вага населення, зайнятого в сфері послуг, 

є значно вищою, ніж за наведеними на основі офіційної статистики даними. Із-за 

труднощів розмежування на виробниче обслуговування і обслуговування населення 

не враховані зайняті на транспорті, зв"язку, в банківських установах, органах страху-

вання, юридичних установах, та деяких інших видах діяльності та частка населення, 

зайнятого в неформальному секторі, де, як відомо, перевага надається праці в сфері 

обслуговування і торгово-посередницьких операціях. 

Таблиця 1.7. Зміна частки сфери послуг в макросекторіальній зайнятості насе-
лення в Україні і її регіонах (%)1 

Регіони Роки 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

                                         
Примітки: 1 Розраховано за даними обласних управлінь статистики Міністерс-

тва статистики України. 
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Україна 22,4 23,0 23,4 22,8 23,7 23,7 
Івано-Франківська область 22,6 23,9 25,3 25,9 27,6 23,7 
Львівська область 22,1 23,9 27,9 24,6 25,3 24,7 
Тернопільська область 21,6 23,5 25,3 24,4 26,3 24,0 

На фоні областей України досліджувані регіони за балансом грошових дохо-

дів і видатків населення, який є основним джерелом офіційної статистики, мають 

порівняно низькі середньодушові доходи. Їх основний компонент - заробітна плата 

теж є нижчою середньореспубліканського показника і зростає повільнішими темпа-

ми, ніж в середньому по Україні. Так, наприклад, в 1995р. середньомісячна заробітна 

плата в Івано-Франківській області становила 81,4% середньореспубліканського по-

казника, у Львівській - 82,7%, у Тернопільській - 75,7%. Перерахунок рівнів спожи-

вання послуг на 1-го жителя в порівнянні ціни дозволяє зробити висновок, що рівень 

споживання послуг неадекватно відображає більш низький офіційний рівень життя в 

досліджуваних регіонах (табл.1.8). На наш погляд, це пояснюється більш високим 

тиском на регіональні ринки досліджуваних областей доходів, утворених в неформа-

льному секторі економіки, та неодинаковим ступенем розвитку неорганізованого ри-

нку послуг. 

Таблиця 1.8. Реалізація платних послуг на 1-го жителя в Україні та її регіонах (у 
цінах 1990 р., крб.)1 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995/ 
1990 

Україна 252 199,4 93,2 36,0 43,1 45,2 в 5,6р. 
Івано-Франківська область 193 138,9 89,1 46,8 34,3 22,1 в 8,7р. 
Львівська область 255 192,1 125,3 101,4 97,2 56,6 в 4,5р. 
Тернопільська область 195 143,9 90,3 72,4 67,7 48,0 в 4,1р. 

Найнижчий рівень споживання послуг і найглибший спад у Івано-

Франківській області пояснюється негативними тенденціями в пропозиції. Мережа 

закладів сфери послуг в цій області зазнала найбільшої руйнації. Так, наприклад в 

побутовому обслуговуванні населення вона скоротилась майже на 57,0%, а в сільсь-

кій місцевості в 1995р. склала лише 26,1% рівня 1990р. 

Негативний вплив на процес обслуговування населення справила відсутність 

                                         
                   1 Розраховано за даними обласних управлінь статистики Міністерс-

тва статистики України. 
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чітких критеріїв і підходів до здійснення структурної політики в сфері послуг. Най-

більш яскраво деформації, які мають місце в структурі ІТКП, проявляються у зміні 

видової структури (додаток Б табл.Б.3). Фактор платоспроможності та диференційо-

вана динаміка цін в досліджуваних регіонах обумовили погіршення видової структу-

ри ІТКП, глибина якого визначилась специфікою кон"юнктури факторів кожної кон-

кретної області. Загальною тенденцією як і в Україні, є структурні зрушення у витра-

тах населення на послуги в користь послуг матеріально-побутового характеру при 

скороченні частки витрат на послуги соціокультурного характеру. Так, зокрема, у 

Івано-Франківській області частка витрат на матеріально-побутові послуги зросла з 

68,8% в 1990р. до 84,3%, Львівській з 68,4% до 69,4%, Тернопільській з 65% до 90%. 

В той же час витрати на послуги культури скоротились відповідно з 1,2% до 0,7%, з 

1,0% до 0,5%, з 1,0% до 0,5%. Оцінка реальної структури витрат населення на оплату 

послуг порівняно з аналогічними показниками в країнах з розвинутою ринковою 

економікою свідчить про значні резерви не лише розширення ємності ринку платних 

послуг в досліджуваному регіоні, але й удосконалення його видової структури. В 

зв’язку з цим на передній план висувається проблема формування нових орієнтирів 

споживання. 

Характер структурної політики в регіональних ІТКП можна прослідкувати і за 

іншими параметрами: співвідношенням між попитом і тенденцією його зміни на по-

слуги окремих галузевих підкомплексів і їх економічним потенціалом, зокрема рів-

нем і динамікою розвитку інфраструктури, співвідношенням між формами власності 

в ІТКП, тенденціями його зміни і завданням формування умов ринкової економіки, 

співвідношенням між соціальними гарантіями в сфері послуг і ринковими механіз-

мами їх саморегуляції. 

Зубожіння населення в умовах кризи, поглиблення деформації в характері 

споживання послуг зумовили унікальний тип диспропорції в розвитку ІТКП: з одно-

го боку - неможливість реалізувати нагромаджений економічний потенціал в зв"язку 

з низьким платоспроможним попитом населення на деякі види послуг (туристсько-

екскурсійних, фізкультури і спорту, послуг по утриманню дітей в дитячих дошкіль-
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них закладах), з другого - відсталістю кількості і якості соціальної інфраструктури 

від нормативних показників та світових соціальних стандартів. Так, зокрема, забез-

печеність дошкільними закладами, складає у Львівській області - 24%, Івано-

Франківській - 23,0%, у Тернопільській - 31%, амбулаторно-поліклінічними заклада-

ми, відповідно - 69,5%, 57,2%, 67,1%, басейнами - 29,0%, 22,3%, 28,1%, готелями - 

74,1%, 70,2%, 72,7% [304.-С.296, 390, 439]. 

В кінці 80-их початку 90-их років намітилась тенденція до скорочення обсягу 

централізованих і нецентралізованих капітальних вкладень у сферу послуг, що су-

проводжувалось скороченням введення в дію основних інфраструктурних об'єктів, 

не завжди пов’язаним з рівнем нормативної насиченості мережі (додаток Б табл.Б.4). 

З 1991р. в досліджуваних областях розпочалось абсолютне скорочення мережі дитя-

чих дошкільних закладів (в усіх досліджуваних областях), бібліотек, закладів культу-

ри клубного типу, кіноустановок, санаторіїв та пансіонатів з лікуванням (Івано-

Франківська, Тернопільська обл.), будинків та пансіонатів відпочинку (Львівська, 

Тернопільська обл.). Таким чином тенденції скорочення споживання соціо-

культурних послуг, підтримуються з боку пропозиції. Недостатній рівень розвитку 

інфраструктурних мереж соціального призначення призвів до того, що економічний 

потенціал регіональних ІТКП залишається відсталим, а населення проживає в умовах 

соціального дискомфорту. 

Оцінюючи вплив факторів попиту, як таких, що носять тимчасовий характер, 

викликаних кризовими явищами в економіці, слід підкреслити, що деформації, які 

склались в сфері пропозиції, можуть носити значно триваліший характер. Руйнація 

економічного потенціалу, яка притаманна сучасним ІТКП, може викликати більш 

тривалі наслідки в часі і появу нового типу диспропорцій - між зростаючим попитом 

населення в умовах підвищення реальних доходів і можливостями його забезпечити 

з боку потужностей сфери послуг. 

Трансформація виробничих і соціально-економічних відносин в Україні та її 

регіонах в період формування ринкових відносин супроводжується переглядом спів-

відношень в способі заміщення затрат, пов’язаних з споживанням послуг. В рамках 
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системи соціального захисту населення в Україні було запроваджено ряд пільг, які 

мали безпосереднє відношення до сфери послуг. Основним джерелом їх реалізації 

розглядались фонди суспільного споживання. Однак, виконуючи функції гаранту-

вання членам суспільства рівних прав на задоволення потреб в освіті, охороні здоро-

в'я, культурному розвитку і відпочинку, вони здійснювали функцію реалізації рівнос-

ті трудящих в процесі розподілу благ, вирівнювання диференціації доходів через 

пільгове надання послуг. В умовах формування ринкових відносин суспільні фонди 

споживання, зберігаючи функції забезпечення конституційних соціальних гарантій 

населенню в отриманні освіти, охороні здоров'я, не можуть використовуватись як 

джерело зрівнялівки в споживанні послуг. Відсутність чітких критеріїв щодо меж со-

ціального захисту в сфері надання послуг в умовах перехідного періоду створює пе-

вні труднощі для прогнозування кількісних співвідношень між платними і безплат-

ними формами обслуговування. Разом з тим основні елементи концепції соціального 

захисту населення в процесі функціонування ІТКП очевидні. До них слід віднести: 

забезпечення конституційних гарантій в отриманні освіти та медичного обслугову-

вання в державних і комунальних закладах; державна підтримка соціально-

культурної сфери з метою захисту від зникнення з ринку соціально-необхідних пос-

луг; створення нового механізму використання коштів державного і місцевого бю-

джетів через систему програм розвитку галузей освіти, охорони здоров'я, спорту, ку-

льтури, мистецтва та інших і розробка цих програм; формування страхових медич-

них фондів та фондів підтримки сфери обслуговування; перехід від системи знеосіб-

леної підтримки всього населення через дотування цін в житлово-комунальному гос-

подарстві до системи адресної цільової допомоги менш забезпечених верств насе-

лення; державне стимулювання підприємництва в окремих галузях сфери обслугову-

вання через систему пільг і фінансових допомог. 

Економіка сфери послуг України та її регіонів - не є цілиною, де ринок мав би 

змогу розвиватися протягом тривалого часу, починаючи з малих підприємств, конт-

рольованих власниками, до найскладніших структур. Навпаки, в кожній галузі цієї 

сфери сформувались певні стартові умови, які є іншими, ніж в країнах з розвинутою 
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ринковою економікою: "своя" інфраструктура, що відповідала командній системі го-

сподарювання, високий ступінь концентрації виробництва, який був досягнутий, як 

за рахунок укрупнення існуючих об'єктів, так і за рахунок введення в дію в останні 

десятиріччя більш крупних підприємств і установ; висока система соціального захи-

сту, закладена в системі державного забезпечення надання безплатних видів послуг. 

Організаційна структура ІТКП на момент входження України в фазу ринкових ре-

форм характеризувалась домінуванням державної власності, переважно галузевим 

принципом управління, багаторівневістю у системі побудови органів управління, 

збереженням адміністративних методів керівництва, монополізацію виробництва, 

малою розгалуженістю мережі, особливо в сільській місцевості. Скорочення апарату 

управління, ліквідація зайвих ланок і ряду міністерств у сфері послуг, яке мало місце 

на початку реформ, не супроводжувалось зміною частки державної власності. Аналіз 

співвідношення в каналах реалізації попиту населення в досліджуваних регіонах сві-

дчить, що в 1991р. 90-93% його задовольнялось через державні підприємства, 7,4% 

через кооперативи і 2% через осіб, які займались індивідуальною трудовою діяльніс-

тю. Навіть в країнах Східної Європи - Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині ще до 

початку радикальних реформ 70-80% загального обсягу послуг населенню надава-

лось через індивідуально-кооперативний сектор. 

З огляду на сказане формування ринкових відносин в ІТКП вимагало запро-

вадження досить складної моделі цього процесу, зміни співвідношень між всіма ви-

значеними елементами його структури. Логіка реформ спрямована на: перебудову 

організаційних структур управління, деконцентрацію, демонополізацію виробництва, 

створення конкурентного середовища, роздержавлення власності, створення ринко-

вої інфраструктури, умов функціонування суб'єктів ринку послуг (рис.1.7).  
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С т в о р е н н я  к о о п е р а т и в і в ,  м а л и х
п і д п р и є м с т в ,  в і л ь н и х  о б ’ є д н а н ь ,

с п і л о к ,  а с о ц і а ц і й  в и р о б н и к і в

С т в о р е н н я  а с о ц і а ц ій  с п о ж и в а ч і в
п о с л у г

К о м е р ц і а л із а ц ія  д е р ж а в н и х
с т р у к т у р  у  с ф е р і  п о с л у г

П о л і п ш е н н я  я к о с т і
п о с л у г  і  о б с л у г о в у в а н н я

Л ік в і д а ц і я  д и к т а т у
в и р о б н и к а  п о с л у г ,

т е н д е н ц і ї  д о  в и м и в а н н я
ї х  “ д е ш е в о г о ”
а с о р т и м е н т у

Ф о р м у в а н н я  у м о в
р и н к о в о г о  ц ін о у т в о р е н н я

Р о з д е р ж а в -
л е н н я  в л а с н о с т і

Р о з м е ж у в а н н я  д е р ж а в н о г о  і
к о м у н а л ь н о г о  м а й л а

О р е н д а  д е р ж а в н и х  п і д п р и є м с т в

З м і н а  ф о р м  в л а с н о с т і

З м і н а  д ж е р е л
ф і н а н с у в а н н я  в  р о з в и т к у

к о м п л е к с у  п о с л у г ,
ф о р м у в а н н я  р и н к у

к а п іт а л у  д л я  р о з в и т к у
п о с л у г

К о м е р ц і а л і з а ц ія

М а л а  п р и в а т и з а ц ія

К о р п о р а т и з а ц ія

П р и в а т и з а ц і я  м а й н а  д е р ж а в н и х
п і д п р и є м с т в  ( в е л и к а  п р и в а т и з а ц і я )

Р о з в и т о к  к о н к у р е н ц і ї  т а
о б м е ж е н н я  м о н о п о л із м у

С т в о р е н н я
р и н к о в о ї

і н ф р а с т р у к т у р и

С т в о р е н н я  ф о н д у  в и р о б н и ч и х  і
с л у ж б о в и х  п р и м іщ е н ь

С т в о р е н н я  і н н о в а ц ій н о г о  ф о н д у

Ф о р м у в а н н я  р и н к у
з а с о б і в  в и р о б н и ц т в а ,

н е о б х і д н и х  д л я  с ф е р и
п о с л у г

Р е г у л ю в а н н я
п ід п р и є м н и ц ь к о ї

д і я л ь н о с т і

С т в о р е н н я  а у д и т о р с ь к и х  с л у ж б
д л я  о б с л у г о в у в а н н я  п ід п р и є м с т в

с ф е р и  п о с л у г

С т в о р е н н я  с п е ц іа л із о в а н о ї  б ір ж і
з а с о б ів  в и р о б н и ц т в а  д л я  с ф е р и

п о с л у г

Ф о р м у в а н н я  р и н к у
к а п іт а л у  д л я  р о з в и т к у

п о с л у г

П е р е б у д о в а
м е х а н і з м у

р е г у л ю в а н н я
к о м п л е к с у

п о с л у г

В и р о б л е н н я  м е х а н із м і в  р е а л і з а ц і ї
з а к о н о д а в ч и х  а к т ів

Ц і л ь в і  п р о г р а м и  в  п р і о р и т е т н и х
н а п р я м а х  с ф е р и  п о с л у г

С о ц і а л ь н а  о р і є н т а ц і я
р и н к у  п о с л у г

Е ф е к т и в н е
в и к о р и с т а н н я  р е с у р с ів

т е р и т о р і ї

К о о р д и н а ц і я  ін в е с т и ц ій н о ї
д ія л ь н о с т і  в  с ф е р і  п о с л у г

Е к о н о м і ч н е  р е г у л ю в а н н я  р и н к у
п о с л у г

К о м п л е к с н и й  р о з в и т о к
г о с п о д а р с т в а  р е г і о н у

С о ц і а л ь н и й  з а х и с т
н а с е л е н н я

 

Рис. 1.7. Логіка реформ на формування ринку послуг населенню регіону. 
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Основна мета - перехід від адміністративно-командного типу управління в 

сфері послуг до організаційно-економічного механізму її функціонування, властиво-

го економіці ринкового типу, підняття рівня обслуговування населення до світових 

стандартів. Адаптація даної моделі до реалій функціонування ІТКП вимагає враху-

вання тенденцій в розвитку окремих галузевих підкомплексів, викликаних дією спе-

цифічних, внутрігалузевих факторів і прогнозу їх на майбутнє. Досліджуючи в дисе-

ртації тенденції в розвитку галузевих підкомплексів ІТКП у всіх можливих проявах, 

на початках зафіксуємо лише найбільш загальні їх характеристики. 

У побутовому обслуговуванні населення - це переміщення попиту на най-

більш життєнеобхідні види послуг, зростання частки ремонтних видів, ліквідація в 

областях надвиробничих структур - галузевих обласних і міських управлінь побуто-

вого обслуговування, організація кооперативів, малих підприємств, інших нових 

форм господарювання, комерціалізація побутового обслуговування населення, роз-

виток орендних відносин з поступовим переходом до малої приватизації, проведення 

її на конкурсних і неконкурсних началах, перехід до вільного ціноутворення. Оскіль-

ки вказані тенденції відбувались на фоні глибоких кризових явищ, то в галузевому 

підкомплексі побутового обслуговування погіршились параметри діяльності вироб-

ничих структур. В досліджуваних регіонах обсяг споживання побутових послуг в 

1995р. порівняно з 1990р. скоротився в діапазоні 3,4-8,6 разів, а по таких видах об-

слуговування як ремонт меблів, ремонт швейних та трикотажних виробів, послуги 

лазень та душів, хімчистки та фарбування більш ніж в 5-9 разів. Обсяг надання пос-

луг населенню сільської місцевості скоротився ще в більшій мірі, особливо з таких 

видів послуг, як ремонт складно-побутової техніки, меблів, послуги фотографій, хім-

чистки і фарбування, індпошиття взуття.  

У житлово-комунальному господарстві на фоні кризових явищ (погіршення 

фінансового стану підприємств, зниження інвестиційної діяльності, руйнація матері-

ально-технічної бази) здійснюються процеси, спрямовані на формування ринкового 

середовища (передача житлового відомчого фонду у комунальну власність, привати-

зація житла, формування ринку нерухомості, "перехід до правдивих цін", формуван-
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ня малих підприємницьких структур). Визначені реальні тенденції до формування 

ринкових відносин в цьому секторі, при невідпрацьованості організаційно-

економічного механізму його функціонування, обумовили недостатню інтенсивність 

ринкових перетворень, а відтак неможливість розглядати житлово-комунальне гос-

подарство як повноцінний сегмент ринку. В досліджуваних регіонах не сформува-

лось альтернативи державному житлово-комунальному комплексу, що за умов не-

стачі фінансових ресурсів у останнього, обумовлює погіршення якості обслугову-

вання населення. Спад житлового будівництва, який розпочався в 1989-1990рр. че-

рез нестачу будівельних матеріалів, а в 1992-1995рр. через зниження інвестиційних 

можливостей інвесторів сприяв збереженню напруженості на "ринку житла". За 

щільністю заселення квартир в міських поселеннях Львівська, Івано-Франківська, 

Тернопільська області суттєво перевищують середньоукраїнський показник. В кінце-

вому рахунку це обмежує можливості збільшення фізичних обсягів та якості житло-

вих послуг. 

У пасажирському транспорті кризові явища відзначились скороченням обсягу 

пасажирообороту, фізичних обсягів споживання послуг повітряного і міжміського 

автомобільного транспорту, переміщенням діяльності повітряного транспорту на об-

слуговування міжнародних відправлень, погіршенням фінансового стану підпри-

ємств, особливо внутріміського, зниженням рівня забезпеченності транспорту транс-

портними засобами. Разом з тим мало місце реформування власності, розвиток но-

вих форм господарювання - кооперативів, малих підприємств, що разом з низькою 

еластичністю попиту на ці види послуг, не допустило спаду їх обсягів. За умов еко-

номічного пожвавлення на розвиток пасажирського транспорту діятимуть дві групи 

факторів, які спричинятимуть неоднозначну дію на зміну попиту: посилення культу-

рно-побутових, ділових зв’язків між населеними пунктами, розвиток ділової і куль-

турної активності, туризму, санаторно-курортного обслуговування, які викличуть 

зростання потреб в послугах транспорту; збільшення у населення власного автотран-

спорту, яке викличе зменшення попиту на послуги транспорту загального користу-

вання. 
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Не зважаючи на деякі ознаки кризи частка продукту діяльності галузевого пі-

дкомплексу зв’язку мала тенденцію до зростання. В досліджуваному регіоні розпо-

чались роботи з модернізації матеріально-технічної бази (розвиток кабельного теле-

бачення, відеотелефонної мережі, формування регіональних структур міжнародного 

та мобільного телефонного зв’язку, розвиток стільникового радіотелефонного 

зв’язку, створення мереж з комутацією пакетів для інформаційно-обчислювальних, 

інформаційно-довідкових мереж, системи інформаційної пошти, застосування циф-

рових радіорелейних ліній зв’язку на заміну кабельних при будівництві зонових ліній 

зв’язку. Реалізація започаткованих тенденцій в розвитку галузевого підкомплексу 

стримується скороченням державних інвестицій в галузь при незначній демонополі-

зації виробництва її послуг. За таких обставин попит населення на користування 

квартирними телефонами задовольняється менш як на 60%. Розрив в забезпеченні 

послугами зв’язку між досліджуваними регіонами і країнами Східної та Західної Єв-

ропи не скорочується, а збільшується.  

Для комплексу послуг освіти характерний злам традиційних стереотипів що-

до державної монополії на надання його   послуг, зниження ролі суспільних форм та 

розвиток приватних форм дошкільного виховання, відповідно трансформації його 

інфраструктурного потенціалу, поєднання платних і безплатних форм надання пос-

луг освіти в системі навчальних закладів, демократизація управління, диференціація 

і гуманізація навчального процесу, інтенсивний розвиток післядипломних форм на-

вчання при негативних тенденціях, викликаних кризовими явищами, - зменшення 

інвестицій в освітній потенціал та розвиток матеріально-технічної бази, погіршення 

фінансового стану державних закладів освіти, відповідно, плинність і погіршення 

кадрового потенціалу. На початку 90-их років досліджувані регіони, відчули нестачу 

дошкільних закладів. З наданням жінкам додаткової відпустки по догляду за дити-

ною почала складатися тенденція до виховання дітей віком до 3-ох річного віку вдо-

ма, що посилилась в зв’язку з розвитком безробіття в період кризи, і в зв’язку з пе-

редачею відомчих дитячих дошкільних закладів, які в значній мірі утримувались за 

рахунок коштів підприємств, у комунальну власність. В результаті скоротились фі-
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зичні обсяги споживання послуг і кількість дітей, які в них перебувають. Вказані те-

нденції при поєднанні з тенденціями в скороченні і перепрофілюванні мережі дошкі-

льних закладів можуть створити ситуацію, коли існуюча мережа виявиться стримую-

чим фактором залучення жінок активного працездатного віку в суспільне виробниц-

тво за умов економічного підйому. Розвиток ринкових засад в освіті відбувається в 

умовах зниження життєвого рівня основної частини населення і низької його плато-

спроможності, монополізму державних навчальних закладів, невідпрацьованості 

юридичних та організаційно-економічних механізмів і характеризується недостат-

ньою адаптацією до ринків праці. 

Найважливішими ознаками розвитку комплексу послуг культури і мистецтва 

є розширення асортименту платних послуг, економізація (комерціалізація) культури, 

переміщення співвідношення з недомашніх форм споживання культури на домашні, 

розширення джерел фінансування культури і мистецтва шляхом залучення до дер-

жавних і госпрозрахункових коштів закладів культури, громадських організацій по-

забюджетного (спонсорського) фінансування, скорочення коштів від цільових фондів 

промислових, сільськогосподарських та інших підприємств. Рівень споживання пос-

луг культури в досліджуваних регіонах суттєво знизився. Негативні тенденції в спо-

живанні послуг культури обумовлені зубожінням населення в умовах кризи, зрос-

танням частки вторинної зайнятості, скороченням державних асигнувань на її розви-

ток і переходом значної кількості закладів культури на госпрозрахункові засади дія-

льності, збільшенням витрат на їх утримання в зв’язку з підвищенням цін і тарифів 

на спожиті засоби, а звідси подорожчанням видовищних послуг, відсталістю і непо-

вноструктурністю мережі, національно-культурною дезорганізованістю значної час-

тини суспільства, відсутністю правового забезпечення діяльності галузі на рівні пра-

вових стандартів. 

Комплексу послуг фізкультури і спорту характерне скорочення обсягів плат-

них послуг, погіршення організації фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничих 

колективах, на селі і за місцем проживання, скорочення обсягу інвестицій, як резуль-

тат - погіршення матеріальної забезпеченості масового фізкультурного руху та сис-
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теми підготовки спортивного резерву і спортсменів високого класу. Разом з тим еле-

менти ринкових реформ, які зародились в кінці 80-их років з наданням платних пос-

луг населенню, в цей період доповнюються активною підприємницькою діяльністю в 

організації видовищних заходів у фізкультурі і спорті і спонсорською підтримкою 

спортивних колективів з боку підприємницьких структур. Однак рівень розвитку ма-

сової фізкультури і спорту з метою підтримки належного фізичного стану людей за-

лишається надзвичайно низьким. 

Концепція розвитку галузевого підкомплексу охорони здоров'я передбачає 

переорієнтацію в 90-их роках на модель, характерну країнам з ринковою економі-

кою, зростання частки платних послуг, надання їх на базі закладів різних форм влас-

ності, передачу відомчих об'єктів у комунальну власність, запровадження страхової 

медицини. На фоні прогресивних ринкових перетворень, за умов економічної кризи 

відбулась руйнація матеріально-технічної бази охорони здоров'я, погіршення фінан-

сового стану закладів, їх оснащеності сучасним медичним обладнанням, інструмен-

том, інвентарем, лікарськими препаратами. Це супроводжується погіршенням стану 

здоров'я населення, зростанням рівня захворюваності, який коливається в досліджу-

ваних регіонах в межах 420-440 осіб на 1000 чоловік населення. Загальними тенден-

ціями розвитку підкомплексу на території регіону слід вважати: зміну принципів го-

сподарювання в закладах охорони здоров'я шляхом розширення асортименту плат-

них послуг, запровадження різних форм власності; впровадження програми домаш-

ньої (сімейної) медицини, систем і центрів реабілітації хворих. 

Економічний підйом у туристсько-екскурсійному підкомплексі викликаний 

більш інтенсивним розвитком виїздного комерційного туризму та, відповідно, підп-

риємництва, супроводжується скороченням внутрішнього культурно-пізнавального 

туризму. Разом з тим сукупність сприятливих для рекреації умов створює можли-

вість включення його в склад пріоритетних галузей РГС Львівської, Тернопільської, 

Івано-Франківської областей. Сучасні тенденції розвитку туристсько-екскурсійного 

підкомплексу досліджуваних ІТКП визначились макроекономічними факторами, 

обумовленими кризовими явищами в економіці (значне падіння реальних доходів 
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населення, різке скорочення інвестування в сферу туристсько-екскурсійної діяльнос-

ті з боку держави), і внутрірегіональними (недостатня потужність мережі туристич-

них об'єктів, низька технічна оснащеність і низький рівень комфортності готельно-

туристичного господарства). Негативні ірриаційні зміни в структурі туристсько-

екскурсійних послуг були викликані також нерозробленістю наукової цінової бази в 

даній галузі діяльності, недосконалістю податкової політики, невідпрацьованістю 

взаємовідносин між підприємствами різних форм власності та нормативної бази роз-

державлення і приватизації. Для прогнозу більш віддалених тенденцій розвитку ту-

ристсько-екскурсійного обслуговування в складі досліджуваних ІТКП і визначення 

пріоритетних напрямів діяльності для забезпечення його розвитку слід врахувати не 

стільки макроекономічні фактори, які викликані кризовими явищами і носять тимча-

совий характер, скільки стартові умови розвитку підкомплексу і рекреаційний поте-

нціал регіону. Останнє вимагає соціально-орієнтованої реструктуризації досліджува-

них РГС, розширення ємності туристичного ринку. 

У санаторно-курортному та оздоровчому обслуговуванні мають місце: різка 

переорієнтація діяльності підкомплексу на принципи госпрозрахункової діяльності, 

зміна джерел фінансування, збільшення частки повністю оплачуваних населенням 

послуг в складі спожитих санаторно-курортних послуг; зростання попиту населення 

на послуги санаторно-курортного характеру за умов погіршення стану здоров'я; руй-

нація матеріально-технічної бази санаторно-курортних закладів, погіршення їх фі-

нансового стану, викликаного припиненням інвестування відомчих об'єктів з боку 

підприємств і організацій-власників, а також погіршення фінансових можливостей 

профспілок; поступова передача відомчих об'єктів у комунальну власність, форму-

вання недержавних форм санаторно-курортного обслуговування, нових форм влас-

ності і нових форм господарювання. Маючи той же природо-ресурсний потенціал, 

що і туристсько-екскурсійне обслуговування, санаторно-курортно-оздоровчий під-

комплекс ІТКП повинен ввійти в склад пріоритетних видів діяльності в РГС дослі-

джуваних областей. Цьому сприяють високий рівень трудозабезпеченості регіону, 

готовність місцевого населення до здійснення рекреаційного бізнесу, звуження мож-
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ливостей населення України використовувати ряд традиційних рекреаційних терито-

рій колишнього СРСР. Стримуючими факторами розвитку санаторно-курортно-

оздоровчого підкомплексу в складі ІТКП досліджуваних регіонів виступають: відсу-

тність достатнього обсягу власних інвестиційних ресурсів для розширення ємності 

ринку санаторно-курортних послуг, відповідно включення розвіданих природно-

мінеральних ресурсів в рекреаційний оборот; низький рівень комфортності значної 

частини санаторно-курортних об'єктів, нерозвинутість інфраструктури загального 

призначення; нераціональність і некомплексність використання рекреаційних мож-

ливостей територій в зв’язку з сформованою багаторічною відомчою розпорошеніс-

тю об'єктів, появою нових підприємницьких структур в складі галузевого підкомпле-

ксу при відсутності належної координації рекреаційної діяльності; економічна неста-

більність та законодавча неточність, що послабили інтерес іноземних інвесторів до 

розвитку рекреаційного бізнесу в досліджуваних регіонах; невідпрацьованість і нев-

рахування специфіки рекреаційної діяльності в нормативній документації з питань 

реформування економіки України. Створення сприятливого організаційно-

економічного, соціального та екологічного середовища для розвитку санаторно-

курортної індустрії в досліджуваному регіоні може послабити їх вплив, стати факто-

ром секторного повороту в розвитку РГС. 

Розвиток підкомплексу правових послуг населенню характеризується збере-

женням (за статистикою) невисокого рівня споживання послуг правового характеру 

при незначному розширенні їх асортименту, розвитком приватних форм нотаріаль-

ного та консультаційного юридичного обслуговування при недостатньому впрова-

дженню прогресивних форм обслуговування - укладення угод на постійне обслуго-

вування з нотаріусами, адвокатами і т.п. Розбудова правової держави в Україні, очі-

кувані тенденції зростання реальних доходів населення при виході України з еконо-

мічної кризи, створення більш сприятливих умов підприємницької діяльності дозво-

ляє прогнозувати суттєве зростання рівнів споживання правових послуг у перспекти-

ві. 

Підкомплекс послуг банківських установ до початку економічних реформ був 
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представлений платними і безплатними послугами Ощадбанку. В період 1991-1995 

р.р. відбулась демонополізація його діяльності, розвиток приватних форм підприєм-

ництва. За умов ринкових реформ, здійснення масової приватизації, формування ри-

нку цінних паперів, тенденція зростання попиту з боку населення на послуги фінан-

сових установ і розширення пропозиції з боку недержавних фінансових структур 

сприятиме суттєвому розширенню місця галузевого підкомплексу банківських і фі-

нансових установ в складі ІТКП за всіма параметрами його діяльності: обсягом пос-

луг, часткою зайнятих, масштабами інфраструктури. 

Досліджуваний період характеризується суттєвим зменшенням частки інших 

видів послуг в загальному споживанні послуг населенню, особливо в сільській міс-

цевості. Такі структурні зміни обумовлені виключенням в 1992р. з складу платних 

послуг деяких видів діяльності, які за своєю природою не є послугами (продаж ву-

гілля населенню, будівельних матеріалів, молодняка худоби і птиці, тощо), суттєвим 

скороченням асортименту нетипових послуг, які надавались сільському населенню 

колгоспами, радгоспами і кооперативами (кладка і ремонт печей, чистка димарів, аг-

ронономічна, ветеринарна і зоотехнічна допомога, випасання особистої худоби, ора-

нка та інша агрономічна обробка присадибних ділянок тощо), і переміщенням час-

тини з них в неформальний сектор економіки. З розвитком підприємницької діяльно-

сті можна прогнозувати суттєве зростання обсягу платних послуг даного підкомпле-

ксу, хоча це не виключає здійснення цілеспрямованих організаційних дій з боку міс-

цевих органів управління з реанімації найбільш життєво значимих послуг для сільсь-

кого населення. 

Таким чином, загальними тенденціями розвитку ІТКП в умовах економіки 

перехідного періоду стали: орієнтація на ринковий тип характеру споживання пос-

луг, злам традиційних бар'єрів між платними і безплатними послугами; скорочення 

соціальних гарантій в споживанні послуг, частки безплатного обслуговування в 

структурі споживання матеріальних благ і послуг; скорочення ємності ринку платних 

послуг; диспропорційний спад у рівнях їх споживання, який поглибив деформова-

ність структури споживання; сповільнення темпів розвитку матеріально-технічної 
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бази, а в ряді галузей її руйнація; розвиток нових форм власності і господарювання, 

розвиток підприємництва. Оцінка загальних та галузевих факторів і тенденцій розви-

тку ІТКП в досліджуваних регіонах свідчить, що для нього, як і для економіки РГС, 

характерна системна (галузева, виробничо-вартісна, територіальна і технологічна) 

криза. Системна криза в ІТКП не є кризою перевиробництва, вона є кризою транс-

формаційного процесу, про що свідчить тривалий спад і обвальна криза в споживан-

ні послуг, структурна диспропорційність в ІТКП, повільне відмирання позаекономіч-

ного принудження і швидка руйнація соціальних гарантій, наростання соціокультур-

ної кризи. На фоні негативних кризових тенденцій визначився напрямок розвитку 

ІТКП - його еволюція в ринкову, приватно-власницьку модель сфери послуг. 

 1.3. Методологічна база, логіка та методика дослідження 

Системний підхід до характеристики ІТКП, використаний в 1.1, визначає ме-

тодологію економічного дослідження, покладену в основу дисертаційної роботи, а 

попередній діагностичний аналіз факторів і тенденцій його розвитку в 1991-1995 рр. 

(1.2) - його логіку. 

Методологія відображає світоглядні позиції автора, погляд на економічні зако-

номірності в розвитку об’єкта, охоплює принципи, базу, систему підходів до дослі-

дження. Розглядаючи ІТКП як систему нижчого порядку в складі РГС (системи ви-

щого порядку), в основу дослідження його розвитку автор ставить регіонально-

цілісний підхід, суть якого за В.А.Поповкіним “означає об’єктивну неділимість, не-

розчленованість, триєдинство природнього, синтетичного (створеного людиною) і 

соціального середовища; вона передбачає, що взаємозв’язки між компонентами цих 

середовищ внутрі кожного з регіонів (а в їх складі ІТКП - А.М.) є більш тісними і по-

стійними, ніж з елементами зовнішнього середовища” [232.-С.16-17]. 

Об’єктивно це обумовлює необхідність розгляду механізмів розвитку ІТКП, як 

предмету міждисциплінарного дослідження, зокрема синтезу таких наук, як еконо-

мічна теорія, макро- і мікроекономіка, регіональна економіка, економіка галузей 

сфери послуг, економічна географія, право, державний і муніципальний менедж-
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мент, фінанси, демографія, соціологія, статистика, маркетинг. 

Конкретний зміст міждисциплінарного дослідження визначається реаліями, 

згідно з якими сучасні ІТКП розвиваються і функціонують в умовах переходу від од-

нієї соціально-економічної системи до другої, який не є безпосереднім стрибком від 

однієї зрілої системи до іншої. З одного боку, це процес поступового підриву, само-

заперечення докорінних соціально-економічних відносин попередньої системи, з 

другого - зародження в її надрах нових відносин, які виступають досить часто супе-

речливо по відношенню до елементів старої системи. Останнє обумовлює декілька 

принципових моментів у характері дослідження проблеми. 

По-перше, теоретико-світоглядні позиції, які покладені в основу дисертаційно-

го дослідження розвитку ІТКП, базуються на положеннях теорії ринкової економіки. 

Разом з тим перехідний стан суспільства вимагає врахування специфіки товарних ві-

дносин в ринку послуг, що формується, витікаючих з цього особливостей його тран-

сформаційної моделі. 

По-друге, в основу дослідження ІТКП, як системи, що знаходиться в стані ін-

тенсивних змін, повинні бути покладені філософські принципи пізнання економічних 

явищ. 

По-третє, зміст і структуру дослідження визначають тенденції в розвитку наці-

ональної економіки України, регіональних господарських систем та ІТКП, як їх 

складових, проблеми розвитку ІТКП в контексті основних шляхів та пріоритетних 

напрямків реформування економіки України; тенденції в перерозподілі ролі окремих 

секторів в розвитку економіки зарубіжних країн, зокрема підвищення ролі третинно-

го сектору. 

В процесі дисертаційного дослідження явищ, що мають місце в механізмах йо-

го функціонування в перехідній економіці, передбачається використати такі філо-

софські принципи пізнання: 

 принцип пізнання взаємозв’язку економічних явищ. Перед економічним 

аналізом ставиться завдання вияснити розвиток економічних явищ в трансформацій-

ній моделі  функціонування сфери послуг в перехідній економіці, взаємозв’язок ви-



 68

робничо-економічних відносин з соціальними процесами, взаємозв’язок економічних 

явищ між собою. Передбачається дослідити типи взаємозв’язків: суттєві і несуттєві, 

постійні і тимчасові, безпосередні і опосередковані, випадкові і необхідні, функціо-

нальні і кореляційні, причинно-наслідкові та інші. Застосування цього принципу 

означає, що в економічному дослідженні розвитку ІТКП враховуються зв’язки між 

окремими галузями в складі РГС, зв’язки між економічними явищами і соціальними 

наслідками, зв’язки між економічними явищами в ІТКП і демографічними, юридич-

ними, соціальними процесами і, навпаки; 

 принцип розвитку економічних явищ, суть якого полягає в тому, що всі 

явища економічної діяльності знаходяться в постійному русі і розвитку. При цьому 

розвиток відбувається, як в просторі, так і в часі, або генетично. Раз всі компоненти 

ІТКП знаходяться в розвитку, то сьогоднішнє головне і стійке завтра може виявитись 

другорядним і відмираючим, а сьогоднішнє несуттєве завтра може виявитись силь-

ним і стійким. Тому в процесі дослідження передбачається проаналізувати еволюцію 

форм організації та управління ІТКП за умов зародження і розвитку нових типів сус-

пільних відносин, при орієнтації на форми, які на даний момент ще не мають пере-

важної сили. Принцип розвитку економічних явищ тісно пов’язаний з процесом пе-

редбачення, аналізом переспектив його розвитку. Це зумовлює необхідність застосу-

вання виміру розвитку ІТКП, регіональних та локальних ринків послуг через прогно-

зування; 

 принцип взаємопереходу кількісних та якісних змін, за якими розвиток еко-

номічних явищ в ІТКП відбувається шляхом нагромадження кількості і поступового 

або стрибкоподібного переходу її в нову якість, а нова якість розширює можливості 

кількісного зростання. Досліджуючи проблему розвитку ІТКП, ставимо завдання за 

різним кількісним розвитком економічних явищ (розвиток малого бізнесу, привати-

зація, деконцентрація виробництва) прослідкувати процес переходу кількості в якість 

(нову структуру форм власності, нову структуру форм господарювання, нову терито-

ріальну структуру), а відтак процес переходу старої системи відносин в ІТКП в нову 

якість - регіональний (локальний) ринок послуг; 
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 принцип єдності і боротьби протилежностей, який орієнтує на те, що стара 

система організації та управління ІТКП, перероджуючись в нову, повинна сама себе 

зруйнувати. ІТКП і його розвиток має внутрішні протиріччя, які є джерелом розвит-

ку, оскільки боротьба між ними породжує зруйнування старої системи і перехід її в 

нову якість. Цей процес в сфері послуг в перехідній економіці протікає у формі боро-

тьби нових форм господарювання, нових форм власності, нових форм і видів обслу-

говування з формами, що відживають. При цьому враховується вплив об’єктивного і 

суб’єктивного факторів. В дисертації ставиться завдання виявити найважливіші типи 

протиріч у функціонуванні ІТКП, знайти шлях їх розв’язання; 

 принцип заперечення, згідно з яким процес розвитку ІТКП іде безперервно 

від нижчого до вищого, від старого до нового, від одного заперечення до іншого. Ді-

алектика заперечення виступає моментом розвитку явища. Перехід до нової якості 

ІТКП - це і є заперечення старої якості. Дальший розвиток викликає заперечення 

якості, утвореної на етапі першого заперечення. Завдяки цьому досягається постійна 

спадкоємність в розвитку досліджуваного комплексу. 

Для формування теоретико-світоглядних позицій щодо визначення політеко-

номічної суті об’єкта і предмету дослідження, механізмів формування і функціону-

вання ринку послуг до уваги були взяті такі складові теорії ринкової економіки, як: 

теорія товарного виробництва, зокрема аналіз особливостей послуг як товару, трак-

тування ринку послуг з позиції теорії вартості; теорія попиту і пропозиції, зокрема 

механізми взаємовідносин “ціна-попит”, “ціна-пропозиція”, механізми дії закону ва-

ртості як закону ринкової рівноваги; теорія ринку, як системи господарювання, його 

функціональної і територіальної структури, сутності ринкового механізму і його еле-

ментів; теорія економічної конкуренції і монополії, їх особливості і прояви в еконо-

міці перехідного періоду; теорія грошей і грошового обігу, інфляції та антиінфляцій-

ної політики; теорія граничної корисності та теорія граничних затрат; теорія доходів 

та їх розподілу, принципові відмінності розподілу продукту в умовах ринкової еко-

номіки, проблеми формування ефективної і соціально-збалансованої системи розпо-

ділу продукту в умовах переходу від командно-адміністративної до ринкової еконо-
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міки. 

В процесі виконання дисертаційних досліджень опрацьовано теоретичні осно-

ви підприємницької діяльності, визначено суть і значення підприємницької діяльнос-

ті для функціонування ринку послуг, умови успішного підприємства і механізми їх 

забезпечення. Розглянута економічна, юридична, історична сутність категорії влас-

ності, роль роздержавлення і приватизації в становленні ринковох відносин, еволю-

ція форм власності і закономірності зміни соціально-економічних та організаційних 

форм господарювання. Досліджена індустріально-сервісна модель економічного зро-

стання, роль сфери послуг в модернізації сучасної ринкової економіки. Опрацьовано 

основні теорії участі держави в економіці, концепції економічного лібералізму і еко-

номічного дирижизму, проблеми переходу від етатичної до регульованої ринкової 

економіки. Економіко-географічна характеристика ІТКП грунтується на теорії тери-

торіально-господарських систем і комплексів, теорії географії сфери обслуговування 

і географії населення, теорії регіонального аналізу, теорії економічної бази і центра-

льних місць, теорії міжпоселенського обслуговування. Правові аспекти побудови су-

часних механізмів управління сферою послуг відпрацьовувались на основі вивчення 

теорій державного управління, місцевого самоврядування, держави і права. 

В результаті теоретичного осмислення надбання вказаних теорій, матеріал ди-

сертації грунтується навколо кількох основних концепцій, що складають базисний 

набір інтелектуальних інструментів, які визначають теоретико-світоглядні позиції ав-

тора в дослідженні механізмів розвитку ІТКП, і можуть бути покладені в основу та-

кого дослідження економістами та економгеографами. До них слід віднести: конце-

пцію розвитку ІТКП як єдиної цілісної системи, єдиного цілісного комплексу в скла-

ді РГС; концепцію розвитку ІТКП, як виду регіонального (локального) ринку; конце-

пцію секторного повороту в розвитку національної економіки та економіки регіонів, 

прискореного розвитку третинного сектору; концепцію соціальної орієнтації ринко-

вої економіки і ринку послуг, зокрема; концепцію формування демократичної моделі 

управління сучасним ринком та ринком послуг, зокрема; концепцію регіоналізації 

управління. 
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При дослідженні ІТКП, як економічної системи, враховується, що її розвиток 

визначається економічними законами, стихійна дія яких в сучасних ринкових еконо-

міках та економіках перехідного періоду доповнюється елементами державного ре-

гулювання через зміну умов (вдосконалення права власності, вдосконалення органі-

заційно-господарського механізму), через зміну державного управління. 

Вихідною основою удосконалення функціонування будь-якої системи та ІТКП, 

зокрема, є діагностичний аналіз проблемних ситуацій. Загальні, галузеві тенденції 

розвитку та логіка економічних реформ в ІТКП (див. рис. 1.2.), дозволили визначити 

початкову базу діагностики - оцінку процесів деконцентрації виробництва, роздер-

жавлення, приватизації, розвитку підприємництва, їх впливу на зміну структури вла-

сності, трансформацію організаційної та територіальної структури, територіальної 

організації сфери обслуговування. Послідуюча логіка дослідження мотивується за-

вданням відслідкувати середовище ІТКП в результаті відзначених процесів, його го-

товність до саморегулювання і відповідно до конкуренції на базі адекватних ринко-

вих сигналів, властивих немонополізованій економіці, тобто необхідності оцінити 

ринок послуг, який сформувався в регіонах України. При цьому враховується, що 

для сучасних індустріально розвинутих країн характерним є не чистий ринок, а змі-

шана економіка, де уряд забезпечує значну частину послуг, активно впливає на дія-

льність приватного сектора. 

Визначення структури подальшого дослідження мотивується необхідністю 

підпорядкування розвитку ринку послуг побудові єдиної цілісної моделі суспільства 

та моделі організаційно-економічного механізму, який би забезпечив соціальну оріє-

нтацію економіки. Основні аспекти вирішення цієї проблеми розглядаються в кон-

тексті завдань реального здійснення політики регіоналізації державного управління, 

подальшого розвитку місцевого самоврядування, вирішення проблем розподілу фун-

кцій між центром і регіонами в організації надання послуг. В дисертації ставиться 

мета - внести вклад в новий напрям регіональних досліджень - регіональне ринкоз-

навство, яке Шніпер Р.І. визначив, як “інтегральну економічну дисципліну, яка дос-

ліджує закономірності формування і функціонування системи взаємодіючих і взає-
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мопов’язаних ринків, які обслуговують відтворювальний процес регіону”[342.-С.10-

20]. Глибина розробки теми досліджень визначається проблемами і запитами прак-

тики, спектром завдань і функцій, які реалізуються для забезпечення функціонування 

ринку послуг на регіональному рівні. В світлі пріоритетних напрямків державної по-

літики на шляху реформування ринкових відносин в Україні в дисертації передбача-

ється наукове опрацювання: проблем державної підтримки малого і середнього біз-

несу, реформування відносин власності; принципів майбутньої моделі соціальної по-

літики, визначення шляхів переходу від бюрократичної політики державного благо-

дійництва до створення умов соціального самозахисту; проблем подальшої інститу-

ціональної розбудови економіки і формування моделі її післякризового розвитку, як 

моделі державно-регульованої соціально-орієнтованої економіки; ефективних меха-

нізмів керованості і менеджменту державного сектору, забезпечення їх реальної ін-

теграції в систему ринкових відносин; проблеми перебудови фінансової системи, її 

децентралізації; вироблення ефективної моделі управління, формування принципово 

нової моделі регулюючої ролі держави, відмінної від моделі адміністративної еконо-

міки. 

Відповідно до визначеного в 1.1 місця ІТКП в складі РГС в дисертації ставить-

ся завдання опрацювати ряд актуальних для теорії і практики методологічних про-

блем: проблеми обчислення величини валової доданої вартості створюваної в галу-

зях ІТКП та її частки у валовому внутрішньому продукті регіону; проблеми визна-

чення оптимальної пропорційності в розвитку сфери обслуговування, пов’язаних з 

цим проблем раціоналізації споживчих бюджетів населення та вибору показників те-

риторіальної пропорційності; проблем обрахунку можливостей ІТКП в його сприй-

нятливості до споживання економічних ресурсів і, зокрема, трудових та фінансових; 

проблеми обрахунку соціально-економічної ефективності функціонування ІТКП в 

складі РГС; проблем врахування ступеня взаємозв’язку між розвитком комплексо-

утворюючих галузей регіональної господарської системи та ІТКП. 

Міждисциплінарний характер дослідження механізмів розвитку ІТКП визначає 

багатоманітний спектр методів, покладених в його основу, до яких слід віднести: за-
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гальнонаукові (метод системного аналізу, синтезу, моделювання, формалізації), між-

дисциплінарні (економічних оцінок, експеденційний, картографічний, анкетного 

опитування); конкретні економічні (балансовий, нормативний, статистичної виборки, 

статистичних групувань, кореляційного аналізу); економіко-математичні, економіко-

географічні (геометод, економіко-географічного аналізу, регіонального аналізу). 

Системний підхід до дослідження проблеми вказує на провідну роль методу 

системного аналізу. При цьому цей метод розглядається, як метод пізнання, заснова-

ний на системній методології, сукупності наукових методів і практичних прийомів 

вирішення різноманітних проблем розвитку ІТКП на основі системного підходу, 

представлення не тільки об’єкта, але й предмета дослідження у вигляді системи. Ві-

дповідно до вимог системного аналізу пошук кращого вирішення проблеми розпо-

чинається з визначення і упорядкування цілей діяльності системи, при функціону-

ванні якої виникла дана проблема. Система цілей соціально-економічного розвитку 

ІТКП, виявлених в результаті системного аналізу, повинна бути використана для 

створення моделей і методів обгрунтування різних управлінських рішень. Системний 

аналіз застосовується в дисертації при дослідженні структури ІТКП, організаційних 

аспектів формування локальних ринків послуг, оцінці територіальних рівнів і тери-

торіальної організації сфери послуг, сутності і природи організаційно-економічного 

механізму його функціонування, формуванні зрізів регіонального аналізу, вибору 

проблем для програмного вирішення, прийнятті інвестиційних рішень, розподілі бю-

джетних ресурсів тощо. Комплексний характер системного аналізу дає можливість 

виявити взаємопов’язану сукупність проблем (виробничих, організаційних, економі-

чних, соціальних) і необхідних управлінських рішень щодо їх розв’язання. Таким 

чином, системний аналіз в дисертаційному дослідженні дозволяє вирішувати теоре-

тико-методологічні і прикладні завдання. Подвійна природа системного аналізу, яка 

синтезує ці завдання, дозволяє використати його у ролі каркасу, який об’єднує необ-

хідні методи, знання і дії для вирішення проблеми. Системний аналіз як метод пі-

знання характеризується певними принципами, логічними елементами, сталістю та 

методами проведення. Зосереджуючись на методології вирішення проблем в ІТКП, 
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системний аналіз передбачає набір стандартних елементів, послідовність яких дик-

тується структурою проблеми і причинно-наслідковими зв’язками. В дослідженні 

проблеми розвитку ІТКП елементи системного аналізу подаються в послідовності 

“цілі” (бажані стани системи ІТКП і результатів її діяльності) - “шляхи досягнення 

цілей” (відбір найбільш раціональних варіантів і вибір найкращого) - “необхідні ре-

сурси” (визначення потреби в ресурсах, вибір пріоритетів в їх розподілі за умов об-

меженості). Для вирішення проблеми “цілі - шляхи досягнення цілей - ресурси” в 

дисертації використовується метод структуризації, який дозволяє дезагрегувати дос-

ліджувану проблему на складові елементи з послідуючою, при можливості числен-

ною, оцінкою їх відносної важливості (наприклад, при побудові дерева цілей). В за-

лежності від проблеми, яка підлягає структуризації використовуються такі принципи 

деталізації: предметний, функціональний, принцип охоплення всіх факторів, які 

впливають на вирішення досліджуваної проблеми, трансформації їх в певні заходи. 

Метод структуризації використовується у побудові організаційної структури ІТКП, 

побудові моделі регіонального аналізу, в нормативному прогнозуванні і побудові 

структури регіональних програм. 

Вітчизняна і зарубіжна практика дослідження системи значне місце відводить 

експертним методам. Метод експертних оцінок в проведенні дисертаційних дослі-

джень застосовувався при визначенні ваг впливу окремих видів обслуговування на 

результуючий показник комплексності обслуговування, формуванні регіональних 

програм, оцінці інвестиційної привабливості галузі і регіону для інвестиційної діяль-

ності в сфері послуг. 

Великий інформаційний матеріал для якісної і кількісної оцінки процесів і 

проблем розвитку сфери послуг отримано з допомогою методу анкетного опитуван-

ня. При виконанні дисертаційних досліджень було проведено: анкетне опитування 

виробників і споживачів послуг щодо доцільності розвитку малого бізнесу, анкетне 

опитування керівників сільськогосподарських підприємств щодо перспективних ви-

дів і форм обслуговування сільського населення, анкетне обстеження постпривати-

заційної діяльності малих підприємств сфери послуг. 
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В дослідженні природи і особливостей функціонування локальних ринків пос-

луг широке застосування знайшли методи маркетингового дослідження ринку. 

Принцип альтернативності при виборі варіантів управлінського рішення щодо 

розвитку ІТКП вимагає використання методів оптимізації як складової економіко-

математичних методів. Об’єктом економіко-математичних досліджень є ІТКП як 

економіко-виробнича система, ресурси і їх оптимальний розподіл, проблеми просто-

рового розміщення. З допомогою економіко-математичних методів в процесі вико-

нання досліджень паралельно або послідовно вирішуються такі завдання: дослі-

дження особливостей функціонування економічних і соціальних процесів, які проті-

кають в системі, встановлення закономірностей її розвитку, отримання опису кількі-

сних залежностей між різними факторами і показниками системи; розробка пропо-

зицій з активного впливу на досліджувані процеси з метою задання системі бажаного 

режиму функціонувння. В дисертаційному дослідженні синтезовано три основних 

теорії економіко-математичної науки: теорія економічних систем і моделей, теорія 

економічної інформації, теорія управляючих систем. 

Характер ІТКП обумовлює необхідність застосування географічних методів 

дослідження. При  цьому розвиток сфери послуг характеризується через карту, яка 

розглядається як особливий тип моделі ІТКП. Методи організації ІТКП і, зокрема, 

оцінки просторового розвитку малого бізнесу в сфері послуг, територіальних рівнів 

обслуговування, відповідності ступеня комплексної і територіальної організації ме-

режі регіональним стандартам. Дослідження просторових аспектів розвитку ІТКП 

доцільно базувати на використанні методів регіонального аналізу, суть яких полягає 

в географічному та статистичному трактуванні процесів розміщення. Великі перспе-

ктиви в цьому відношенні має використання гравітаційних моделей, моделі віднос-

ного потенціалу, аналіз чутливості ринку послуг до економічного циклу, досліджен-

ня коефіцієнтів, кривих та індексів локалізації, аналіз міжрайонних потоків грошей 

та платіжного балансу. Обмеженість інформаційної бази не дозволила застосувати 

повний спектр цих можливих способів аналізу просторового розвитку локальних ри-

нків послуг, в зв’язку з чим деякі з методів і прийомів запропоновані без достатньої 
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практичної апробації. 

Динаміка розвитку ІТКП в часі оцінюється на основі аналізу ретроспективних 

показників і доповнюється системою прогнозів: аналітичних (для дослідження про-

цесів в ІТКП), реалістичних (пов’язаних з розробкою і реалізацією регіональних про-

грам), нормативних (пов’язаних з формуванням рекомендаційних варіантів розвит-

ку). При цьому враховувалось, що згідно спільного наказу Міністерства економіки, 

Міністерства фінансів, Міністерства статистики, НБУ від 26.09.1996р. 

№131/208/288/88 “Про затвердження інструкції про порядок перерахування звітних і 

планових соціально-економічних показників з українських карбованців у гривні” ци-

фрові дані в динамічних рядах до 1995р. не перераховується і подаються у карбован-

цях, дані з 1995р. подаються у карбованцях і гривнях, дані за 1996р. і далі - у грив-

нях. 

Представлена методологія, методика та логіка дисертаційного дослідження 

орієнтує на розкриття цілісності об’єкта; виявлення багатоманітних типів зв’язку у 

ньому і зведення їх в єдину теоретичну картину, а на її основі дозволяє забезпечити 

формування єдиної цілісної концепції його розвитку на найближчий і осяговий перс-

пективний період. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА 

ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ПОСЛУГ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

НАСЛІДКИ ДЛЯ РГС 

 2.1. Розвиток малого підприємництва - основа і фактор формування 

ринкового середовища в ІТКП 

Аналіз стану ІТКП в дореформенний період і тенденцій розвитку в роки рефо-

рмування економіки дозволяє зробити висновок, що: по-перше, економіка ІТКП 

вступила в період реформ з високим, як для сфери послуг, рівнем концентрації виро-

бництва, що погіршувало організацію обслуговування; по-друге, економіці ІТКП бу-

ло характерне домінування державної власності, що сприяло закріпленню монополі-

зму. Звідси, формування ринкових відносин в сфері послуг вимагає, в першу чергу, 

вирішення проблеми деконцентрації виробництва,  в другу - реформування власнос-

ті. 

В суспільстві, яке виростає з економіки, заснованої на загальнодержавній вла-

сності, існує чотири основних шляхи її реформування: виникнення приватної влас-

ності на базі нагромадження коштів окремою особою; реалізація державних програм 

приватизації; незаконний, здійснюваний стихійно, всупереч законодавству процес 

присвоєння державного майна тими або іншими особами; шлях легалізації, перетво-

рення в офіційні приватновласницьких структур тих господарських ланок, які скла-

лися на підпільному ринку в попередні десятиліття. Вказані трансформаційні проце-

си характерні для ІТКП, однак у зв'язку з деякими особливостями відтворення і ор-

ганізації виробництва в сфері послуг мають певні особливості. 

Важливе місце в становленні ринкового середовища в сфері послуг відводить-

ся розвитку різних форм підприємництва, провідна роль в якому належить малому і 

середньому бізнесу. Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особли-

вий вид діяльності, в основі якого лежать такі відмінні ознаки: свобода у виборі на-
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прямків і методів; наявність фактора ризику при становленні і розвиткові бізнесу; 

орієнтація на досягнення комерційного успіху; інноваційний характер розвитку. За 

законодавчим визначенням підприємництво - це самостійна, систематична, здійсню-

вана на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, на-

данню послуг та зайнятістю торгівлею з метою одержання прибутку [118.-С.5]. Ідея 

розвитку підприємництва, як ініціативної самостійної діяльності громадян, їх об'єд-

нань, спрямованої на отримання прибутку, пов'язується з форсуванням відносин 

конкуренції, розкріпачення економічної активності виробників, формування альтер-

натив монополізму. 

Сфера послуг населенню на фоні інших складових регіональних господарських 

структур в значній частині своїх галузей не є високомонополізованою. Однак, в умо-

вах перехідного періоду, в силу історичних і організаційних, об'єктивних і суб'єктив-

них причин в ній сформувався особливий тип монополізму. Він пов'язаний: а) з мо-

нополізмом державної власності; б) технологічним монополізмом, обумовленим ви-

соким ступенем концентрації і спеціалізації виробництва послуг, вищим, ніж в зару-

біжних країнах, хоча і нижчим, ніж в базових комплексоутворюючих галузях; в) мо-

нополізмом виробничо-технологічної залежності підприємств сфери послуг від пос-

тачальників засобів виробництва (тканин, ділової деревини, запасних частин, пряжі, 

пального і т.д.). 

В якості основних найпростіших заходів по боротьбі з монополізмом у сфері 

послуг виступають розукрупнення підприємств (деконцентрація виробництва органі-

заційним шляхом) і розвиток малого бізнесу (деконцентрація виробничим шляхом). 

Такі напрями відображають специфіку формування конкурентних відносин в еконо-

міці перехідного періоду: а) експансія відносин конкуренції з боку держави, спрямо-

вана на створення "критичної" маси ринкового сектора; б) вільне, стихійне розгор-

тання відносин конкуренції, подібне до процесів первісного нагромадження капіта-

лу, що може поступово привести до відносин, подібних до вільної конкуренції. 

Проведені дослідження свідчать, що в 1990-1994 р.р. у сфері послуг домінував 

перший з визначених напрямів, пов'язаний з розукрупненням великих спеціалізова-
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них підприємств, відокремленням підприємств сфери послуг, що знаходились на ба-

лансі промислових та інших підприємств, організацій та установ. На перших етапах 

становлення ринкових відносин даний напрямок є закономірним і сприятливим для 

подолання надмірної концентрації та централізації, створення конкурентного сере-

довища. Він дозволяє повніше реалізувати вже наявний виробничий потенціал і на-

громаджений професійний досвід раніше діючих  підприємств сфери послуг. Разом з 

тим, він пов'язаний із деякими негативними наслідками. 

Становлення ринку послуг, необхідність покращення обслуговування населен-

ня вимагають динамічного розвитку мережі новостворених малих підприємств - ос-

новних елементів комплексу на основі залучення реальних інвестицій в сферу пос-

луг. Історія розвитку підприємництва в сфері послуг на Заході показує, що воно ви-

росло з малого бізнесу. І хоча в сучасному ринку послуг існують і взаємодіють вели-

кі, середні і малі підприємства, малий бізнес розглядаеться як особливий сектор. Він 

складає основу дрібного виробництва, здійснює широку свободу ринкового вибору, 

визначає темпи, структуру і якісну сторону розвитку сфери послуг, забезпечує наси-

щенння ринку повним асортиментом послуг, забезпечує додатковими робочими міс-

цями. Світовий досвід показує такі переваги малого підприємництва: юридична і 

економічна незалежність суб'єктів господарювання, значні можливості мобілізації 

фінансових, сировинних, трудових, природних ресурсів, висока гнучкість і пристосо-

вуваність до вимог ринку, що швидко змінюються, простота виробничих процесів, 

незначна капіталомісткість, малі терміни освоєння і швидка окупність капітальних 

вкладень, простота розміщення як у великих, так і в малих населених пунктах і мож-

ливість наблизити виробництво до безпосереднього споживача, відсутність жорсткої 

регламентації праці, широкі можливості для прояву ініціативи і розумного ризику, 

створення мікрокультурного середовища, яке сприяє формуванню високої відповіда-

льності і високої культури обслуговування. Перспектива зростання ролі малого підп-

риємництва в комплексі послуг зумовлена тим, що споживач психологічно віддає 

перевагу безпосередньому контактові з виробником, чого не досягається у велико-

масштабному виробництві. Проведені нами соціологічні обстеження відзначають, 
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що 64% опитаних позитивно відносяться до розвитку малого бізнесу в сфері послуг і 

сподіваються, що саме це дасть можливість наповнити ринок послуг. В умовах пере-

хідної економіки роль малого бізнесу проявляється у створенні конкурентного сере-

довища в сфері послуг, сприянні структурній перебудові ІТКП, формуванні соціаль-

ного прошарку власників, а, відповідно, стабільної бази ринкових відносин. Мале пі-

дприємництво розглядається не тільки як засіб погашення наслідків надмірно укруп-

неного виробництва, але й як засіб активізації інвестиційної діяльності в умовах ін-

вестиційного "голоду" великих підприємств. 

Організаційно-правовими формами малого підприємництва в сфері послуг на-

селенню є індивідуально-трудова діяльність (ІТД), кооперативи, малі підприємства. 

Підприємницька діяльність в ІТКП набула поширення в сфері побутового обслуго-

вування населення (індивідуальне пошиття та ремонт одягу, взуття, ремонт складно-

побутової техніки, послуги перукарень) в системі освітніх послуг (послуги ня-

ньок,вихователів, репетиторів), в системі охорони здоров'я (послуги стоматологів) і 

т.п. ще під час командно-адміністративної економіки в легальній і нелегальній фор-

мі. Поява і розвиток малого підприємництва в кінці 80-их років відбувалися в проце-

сі протистояння зростаючих вимог до послуги, як засобу задоволення різноманітних 

матеріальних і духовних запитів населення, і неспроможності задовільнити їх з боку 

підприємств державної власності. 

Пом'якшити дане протистояння, а також в певній мірі легалізувати вже існуючі 

підприємницькі відносини виробника з споживачем послуг дозволило законодавче 

закріплення в 1986р., індивідуальної трудової діяльності [74]. І хоча ІТД є формою 

підприємництва, яка сприйнятлива практично всіма видами послуг, через організа-

ційні умови розвитку, що базуються виключно на особистій праці товаровиробника, 

гострий дефіцит матеріально-технічних ресурсів, нестачу фінансових ресурсів у ін-

дивідуалів, вона була неспроможна забезпечити суттєве покращення обслуговування 

населення, стати альтернативою державних підприємств. У 1990р. у сфері послуг 

ІТД було зайнято 40,8 тис.осіб. Це становило 28% від усіх громадян, зайнятих ІТД 

[207.-С.63]. З прийняттям в 1991р. Закону України "Про підприємства в Україні" ІТД 
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здійснюється громадянами, які мають статус юридичної або фізичної особи (підпри-

ємця). 

Прийняття законодавчих актів України “Про власність”, “Про підприємства”, 

“Про господарські товариства”, “Про підприємництво” створило певну основу для 

різних форм малого підприємництва в сфері послуг, однією з яких є кооперативи. 

Кооператив є громадською організацією, яка на основі добровільного об'єднання 

громадян здійснює господарську та іншу діяльність, що грунтується на своїй власно-

сті, орендованому або наданому в безкоштовне користування майні, самостійності, 

самоуправлінні і самофінансуванні, а також матеріальній заінтересованості його чле-

нів у кінцевих результатах роботи. Кооператив є юридичною особою, користується 

правами і виконує зобов'язання, що випливають з його діяльності, і має самостійний 

баланс. Майно кооперативу формується за рахунок грошових і матеріальних внесків 

його членів, виробленої ним продукції (послуг), доходів, отриманих від реалізації та 

іншої діяльності, надходжень від продажу акцій та інших цінних паперів банку. Коо-

ператив є більш складною формою підприємницької діяльності в сфері послуг, ніж 

ІТД. Позитивною стороною цієї форми господарювання є формування колективної 

підприємливості, заснованої на демократичності внутрішньої організації, економіч-

ній самостійності і економічній відповідальності, що дає змогу акумулювати в коо-

перативних підприємствах значну частину матеріальних, фінансових, трудових ресу-

рсів і на цій основі збільшувати пропозицію послуг. 

Дослідження генезису створення кооперативів у сфері послуг України свід-

чить, що в основному їх організовували на базі державних підприємств, організацій 

(спонсорів) і лише невелика кількість працювала відокремлено. Найбільше коопера-

тивів діяло у побутовому обслуговуванні населення (індивідуальне пошиття швейних 

виробів, головних уборів і виробів текстильної галантареї, індивідуальне пошиття і 

в'язання трикотажних виробів, ремонт радіотелеапаратури, складної побутової техні-

ки, годинників, виготовлення виробів з металу, ремонт і технічне обслуговування 

транспортних засобів, що належать громадянам, ремонт і виготовлення меблів, фо-

топослуги, ритуальні послуги, ремонт і будівництво житла, господарських будівель); 
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у пасажирському транспорті (перевезення пасажирів легковими автомобілями); жит-

ловому господарстві (послуги з обміну житлової площі); охороні здоров'я (послуги 

консультативного і діагностико-лікувального характеру); туристсько-екскурсійному 

обслуговуванні (організація групових та індивідуальних туристичних поїздок); пра-

вовому (юридичні консультації, представництво у судах, укладання угод на правове 

обслуговування). Аналіз розвитку кооперативного руху в сфері послуг показав, що 

як форма господарювання вони в певній мірі заповнили споживчий ринок регіонів за 

асортиментом і обсягом послуг. Зокрема розширили обсяг послуг - медичних, техні-

чного обслуговування транспортних засобів, з будівництва і ремонту житла, пошиття 

і ремонту одягу, пошиття та ремонту взуття. Кооперативи стали своєрідною школою 

підприємництва. Однак, утворюючись на базі державних підприємств або взамін їх, 

вони зосередились в населених пунктах (в основному у містах), де сфера послуг була 

відносно розвинутою, а на селі, де це потрібно було в першу чергу, кооперативи роз-

вивались повільно, залишаючи поле діяльності неформальному сектору економіки 

[183.-С.59]. 

При створенні кооперативу на основі державного підприємства, йому надава-

лись в оренду з правом подальшого викупу основні фонди, якими користувалися ко-

лективи до організації кооперативу. Як юридична особа, кооператив укладав договір 

з державним підприємством на постачання сировини, матеріалів, що регламентуєть-

ся спільним поділом доходу. Державні підприємства сфери послуг, маючи вигідні 

позиції в забезпеченні сировиною, матеріалами, обладнанням, об'єднали свої зусилля 

зі створеними на їх основі кооперативами, що мали більші переваги при розподілі 

доходу, встановленні ціни, у фінансово-кредитних відносинах. Замість змагання, між 

кооперативами і державним сектором утвердились перерозподільчі відносини. Дані 

негативні явища призвели до ситуації, при якій зростання числа кооперативів не 

впливало в тій мірі, що передбачалось, на зростання обсягів і розширення асортиме-

нту послуг, покращення якості обслуговування і задоволення попиту населення. За-

значені деформації завдали помітної шкоди престижності кооперативному руху і те-

мпам його розвитку в сфері послуг. Реальні кроки у деконцентрації і демонополізації 
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виробництва, зроблені при створенні відгалужених кооперативів, були блоковані не-

відлагодженістю правової бази захисту їх майнових інтересів, відсутністю економіч-

них умов, непродуманістю заходів щодо перебудови податкової системи, їх недоста-

тньої  гнучкості і, в кінцевому рахунку, викликали зворотний процес - згортання ко-

оперативного руху. Кількість діючих кооперативів у сфері послуг Тернопільської об-

ласті, наприклад, за 1991р. скоротилась на 34 одиниці, внаслідок чого в області було 

втрачено 236 робочих місць [183.-С.60]. У 1992-1993рр. в Україні і в досліджуваних 

регіонах збереглась тенденція скорочення кооперативної діяльності в сфері послуг. 

Так, зокрема, кількість діючих кооперативів у ній лише в 1992 р. скоротилась в Укра-

їні в 1,7 раза, у Івано-Франківській та Тернопільській областях - в 1,8 раза, у Львівсь-

кій - в 2,1 раза. 

Суттєвий поштовх для зазначеної тенденції мало прийняття Радою Міністрів 

УРСР в 1990р. Постанови "Про заходи щодо створення і розвитку малих підпри-

ємств", яка надала переваг цій формі підприємницької діяльності порівняно з коопе-

ративами. Якщо корперативи можуть створюватитись тільки на основі колективної 

форми власності, то малі підприємства функціонують на різноманітних формах вла-

сності - державній, колективній, спільній, індивідуальній, що надзвичайно важливо 

для демонополізації. Малим підприємствам були надані пільги в оподаткуванні, пра-

во нарахування прискореної амортизації. Кооперативні підприємства, опинившись в 

гірших умовах господарювання, почали масово перереєстровуватись в малі підпри-

ємства, що в кінцевому рахунку призвело до скорочення їх кількості. В 1995 р. в 

Україні у сфері послуг функціонувало лише 767 кооперативів. 

Українським законодавством визначений такий основний і єдиний критерій ві-

днесення підприємств до розряду малих як кількість зайнятих. Так, до малих підпри-

ємств у сфері послуг відносяться підприємства з чисельністю працюючих до 25 осіб. 

Вони можуть створюватись громадянами, членами сімей та їх дітьми, особами, які 

спільно ведуть трудове господарство, державними, орендними, колективними, спі-

льними підприємствами, кооперативами, господарськими асоціаціями, іншими підп-

риємствами та організаціями, що є юридичними особами, державними органами, 
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уповноваженими управляти державним майном, в тому числі спільно з вказаними 

органами, підприємствами, організаціями, а також в результаті виділення з їх складу. 

З цього випливало, що державне підприємство, заснувавши мале підприємство, в цій 

частині діяльності одержувало повну господарську самостійність. Як і у випадку з 

кооперативами, стверення малих підприємств на базі державних, що залишились під 

адміністративним управлінням, призвело до перерозподілу матеріальних ресурсів, 

подвійної зайнятості, соціальної напруги.  

Становленню новостворених малих підприємств на базі недержавних форм 

власності перешкоджала відсутність законодавчо закріплених прав підприємств но-

вих форм власності та їх захисту, нерозвинутість ринку засобів виробництва і нату-

ралізація виробничо-господарських зв’язків через запровадження бартерного обміну. 

У малих підприємств сфери послуг, де матеріальні затрати за нашими підрахунками 

складають 40-42% виторгу від реалізації послуг, можливість придбання сировини і 

матеріалів в мережі державної торгівлі складала лише 13%, 60% сировини і матеріа-

лів могли бути придбані у державних підприємствах. Не маючи, на відміну від про-

мислових підприємств  продукції для бартерного обміну, підприємства сфери послуг 

фактично були блоковані у виробничо-господарській діяльності [183.-С.64]. Самос-

тійне створення громадянами малих підприємств у сфері послуг значно ускладни-

лось в зв’язку з лібералізацією цін і пов'язаною з нею зростаючою інфляцією, яка 

призвела до знецінення заощаджень населення, зростання процентних ставок, стрім-

кого зростання цін на матеріали і устаткування, що в кінцевому рахунку підірвало 

фінансову базу малого бізнесу. 

Дослідження розвитку підприємництва в ІТКП може мати багато аспектів. 

Найбільш доцільними з точки зору вибору і оптимізації управлінських рішень з них 

є: визначення умов і факторів (стримуючих і сприяючих) розвитку малого підприєм-

ництва; визначення місця малого підприємництва в системі ІТКП і його впливу на 

трансформацію територіально-організаційних структур; оцінка ефективності функці-

онування суб’єктів малого підприємництва; визначення проблем і напрямів форму-

вання матеріальних умов його розвитку; аналіз тенденцій і виявлення проблем у фо-
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рмуванні інфраструктури підприємництва; виявлення форм взаємовідносин малого 

підприємництва з іншими формами господарювання в складі ІТКП, співвідношень 

між малим, середнім і великим бізнесом. 

Місце малих підприємств у структурі комплексу послуг населенню регіону та 

їх роль в задоволенні потреб населення можуть бути охарактеризовані такими показ-

никами, як питома вага малих підприємств у загальній кількості підприємств, що на-

дають послуги населенню, частка послуг малих підприємств в загальному обсязі 

платних послуг, наданих населенню, частка зайнятих в малих підприємствах в зага-

льній кількості зайнятих у сфері послуг. В 1995 р. за даними Міністерства статисти-

ки в Україні в сфері послуг функціонувало 9476 малих підприємств, що в 7,4 раза бі-

льше в порівнянні з 1991 р., з них 350 діяли у Івано-Франківській, 892 - у Львівській і 

192 - в Тернопільській області. [279.-С.5] Питома вага малих підприємств у загальній 

кількості підприємств, що надають платні послуги населенню, у 1995р. в цілому по 

Україні склала 6,9%, Івано-Франківській - 9,9%, Львівській - 10,0%, Тернопільській - 

2,3%. Дослідження динаміки цього показника протягом 1991-1995 р.р., показало не-

лінійність процесів становлення малого бізнесу в досліджуваних регіонах. Якщо в 

1992 р. прослідковувалось зростання частки малих підприємств у порівнянні з попе-

реднім періодом як в Україні в цілому, так і в кожній окремій досліджуваній області, 

то в наступні 1993-1995 рр. внаслідок скорочення кількості малих підприємств спо-

стерігається її зменшення (рис.2.1). 

Упродовж 1991-1993 р.р. частка послуг малих підприємств у загальному обсязі 

реалізованих послуг незначно, але поступово зростала як в цілому, так і в досліджу-

ваних регіонах, а з 1994 р. спостерігалося її зменшення (рис. 2.2). В 1995 р. тенцен-

ція до зниження ролі малих підприємств у наданні платних послуг збереглась в 

Україні в цілому та у Тернопільській області. 
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Рис. 2.1. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств, що 
надають платні послуги населенню (%). 
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Рис. 2.2. Частка послуг малих підприємств у загальному обсязі платних послуг, 
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наданих населенню (%) 

Складність визначення загальної кількості зайнятих у сфері платних послуг, 

що полягає у відсутності статистичної інформації про чисельність працівників, які 

надають їх в рамках непрофільних підприємств, та чіткого розмежування зайнятих 

обслуговуванням населення і продуцентів, не дозволяє об'єктивно і реально визначи-

ти частку зайнятих у малих підприємствах в загальній кількості зайнятих у сфері по-

слуг. За таких обставин участь малих формувань у національному ринку праці можна 

відслідкувати на основі динаміки середньорічної кількості зайнятих у них працівни-

ків (табл.2.1.). В досліджуваних регіонах динаміка середньорічної чисельності зайня-

тих у малому підприємництві відповідає динаміці малих підприємницьких структур, 

характеризуючись найвищою кількістю зайнятих в кооперативах у 1990 р. і найви-

щою кількістю зайнятих у малих підприємствах в 1992 р. 

Таблиця 2.1. Середньорічна кількість працівників малих підприємств і коопе-
ративів у галузях сфери послуг населенню в Україні у 1993-1995рр. (осіб)1 

 1993 рік 1995 рік 
 в малих 

підпри-
ємствах 

в коопе-
ративах 

всього в малих 
підпри-
ємствах 

в коопе-
ративах 

всього 

Транспорт і зв’язок 23655 5556 29211 9300 1200 10500 
Житлово-комунальне госпо-
дарство і побутове обслуго-
вування населення 

56147 6929 63076 28 
900 

2600 31500 

Охорона здоров’я, фізкуль-
тура і соціальне забезпе-
чення 

14946 2077 17023 10200 400 10600 

Освіта, культура, мистецтво 13470 1858 15328 11000 500 11500 
ВСЬОГО 108218 16420 124638 59400 4700 64100 

Проведений генетичний аналіз показує, що реакція малого бізнесу сфери пос-

луг виявилась адекватною ступеню адміністрування економіки, який за 

Д.Кауфманом оцінюється (при стабільній шкалі) в січні-вересні 1992 р. 80 балів, у 

жовтні 1992 р.-вересні 1993 р. - 35, у вересні-червні 1994 р. - 70 [46]. І хоча в 1995 р. 

індекс адміністративного регулювання знову знизився до 35 балів, збереження висо-

кого податкового пресу та ліквідація податкових канікул не дозволили суттєво пож-

                                         
Примітка. 1 Розраховано за даними Міністерства статистики України. 
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вавити мале підприємництво. В міру ускладнення механізмів адміністративного кон-

тролю та регулювання частина підприємців сфери послуг згорнула свою діяльність, а 

частина пристосувалась і вийшла зі сфери легальної економіки. В результаті, воло-

діючи значним потенціалом підвищення ефективності функціонування комплексу 

послуг в цілому, малі підприємства не змогли його реалізувати. Так, проведені нами 

дослідження показали, що якщо на кінець 1992 р. в Україні діяло 57,0% всіх зареєст-

рованих малих підприємств сфери послуг населенню, то на кінець 1994 р. лише 

34,3%, а 1995 р. - 30%. 

В залежності від технологічних особливостей виробничого процесу, капітало-

місткості, фондомісткості галузей сфери послуг, процес становлення і розвитку ма-

лих підприємств протікає в кожній з них різними темпами і набуває різних масшта-

бів. Аналіз структури послуг, наданих населенню України в 1995р. малими підпри-

ємствами, свідчить, що їх підприємницька діяльність в основному зосереджена в по-

бутовому обслуговуванні (54,9% наданих підприємствами послуг), туристсько-

екскурсійному (26,5%) і дещо менше в послугах культури (2,5%), пасажирському 

транспорті (3,8%), в житловому господарстві (2,4%), в інших (9,9%). Домінуюче міс-

це побутового і туристсько-екскурсійного обслуговування пояснюється їх високою 

сприйнятністю для розвитку підприємницької діяльності з орієнтацією на досягнення 

комерційного успіху. Значно складнішими, суперечливими є процеси впровадження 

підприємницької діяльності в охороні здоров'я, загально-освітньому навчанні, галу-

зях культури, фізкультури і спорту, житлово-комунальному господарстві. Це пов'яза-

но з соціальною значимістю їх послуг, переходом більшості з них з категорії безпла-

тних або частково оплачуваних у платні, необхідністю розвитку в даних галузях по-

ряд з прибутковою неприбуткової діяльності, яка, на відміну від першої, ставить за 

мету своєї господарської діяльності не забезпечення максимуму прибутку, а пошук 

такого співвідношення джерел фінансування, які б створили умови для досягнення 

соціально-культурних цілей. 

Формування сектора малого підприємництва як складового елемента ІТКП та 

основної передумови становлення ринку послуг обумовлено усією сукупністю фак-
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торів, які визначають сучасні тенеденції розвитку (див. 1.2). Разом з тим, на розвиток 

малого підприємництва впливають фактори, пов'язані зі специфікою та особливос-

тями підприємницької діяльності. До них слід віднести: інфляційні явища, рівень 

правового забезпечення і державної підтримки малого підприємництва, рівень 

сприйнятливості до підприємництва галузей і регіонів, можливості ресурсного за-

безпечення, інформаційне забезпечення малого підприємництва. 

Процеси становлення ринкових відносин в Україні супроводжувались високим 

рівнем інфляції, найвищий рівень якої (47% в середньому за місяць) був досягнутий 

у 1993 р. Збільшуючи ризикованість довготермінових інвестиційних проектів, спо-

творюючи інформацію про відносні ціни, практично повністю знецінюючи аморти-

заційні відрахування, інфляція виступила основним стримуючим фактором підприє-

мницької діяльності. В умовах інфляції підприємці змушені були купувати необхідні 

їм засоби виробництва за завищеними цінами, спрямовуючи свої зусилля від вирі-

шення питань розширення виробництва до поточних фінансових питань. Малі підп-

риємства, функціонуючи на ринках в багато складніших умовах, ніж великі підпри-

ємства, не завжди можуть реалізувати свої послуги за цінами, які б покрили затрати 

на виробництво і дали змогу одержати прибуток. Так, зокрема, з 23 видів номенкла-

тури побутових послуг в Україні у 1995 р. збитковими були 11 видів, у тому числі 

ремонт взуття (-2,5%), ремонт швейних, хутряних, трикотажних та шкіряних виробів, 

головних уборів та виробів текстильної галантереї (-15,3%), індивідуальне пошиття 

швейних, хутряних та шкіряних виробів, головних уборів та текстильної галантереї (-

10,3%), ремонт інших побутових машин і приладів (-6,5%), ремонт та виготовлення 

металовиробів (-0,1%), ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, які 

належать громадянам (-2,1%), ремонт меблів (-10,9%), хімчистка та фарбування (-

16,6%), ремонт і будівництво житла (-2,2%),  послуги лазень та душів (-37,4%), інші 

послуги, включаючи газифікацію і переробку сільгосппродукції (-10,5%) [297.-C.3]. 

У Івано-Франківській області збитковими були 7 з 23 видів побутових послуг, у 

Львівській - 9, Тернопільській - 7. Інфляція, підтримана зниженням платоспромож-

ного попиту населення на послуги, звузила можливості для досягнення економічної 
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ефективності підприємницької діяльності, що поставило під загрозу розвиток малого 

бізнесу. 

Упродовж всього перехідного періоду стримуючий вплив на розвиток малого 

підприємництва здійснює діюча в Україні система оподаткування і кредитування. 

Соціологічні обстеження підприємницьких структур, проведені нами в 1992 р. і в 

1995 р. показують, що в обох випадках серед причин, що стримують розвиток мало-

го бізнесу, на першому місці були визначені "високі податки". На цю проблему вка-

зали в 1992 р. 93% опитаних, а в 1995р. - 96%. Вилучення через надвисокі податкові 

ставки до 90% доходу підприємницьких структур як юридичних, так і фізичних осіб 

не стимулює розвитку нових виробництв, а високі кредитні ставки практично повніс-

тю перекривають доступ малих формувань до джерел формування початкового капі-

талу. Складність отримання кредитів має декілька інших аспектів: по-перше, при за-

явці на їх отримання малі підприємства не можуть запропонувати щось під гарантії; 

по-друге,  малі кредити з точки зору банків не рентабельні; по-третє, не можливі 

спеціальні кредити з бюджету в зв'язку з необхідністю його стабілізації. Вибіркове 

обстеження малих підприємств сфери послуг в Тернопільській області засвідчило, 

що лише 1,2% з обстежених підприємств отримали банківські кредити і 1,2% - іно-

земні кредити. Нестача кредитів пояснюється слабо розвиненим фінансовим секто-

ром в Україні, що створює суттєві труднощі вирішення вказаної проблеми на ближ-

ню і середньострокову перспективу. 

Визначальний вплив на розвиток малого підприємництва має фактор його пра-

вового забезпечення. Правова система знаходиться в стадії формування, характери-

зується як нестабільна, громіздка, суперечлива, що не дозволяє їй  забезпечити умо-

ви для динамічного і ефективного розвитку підприємницької діяльності. 

Малому підприємництву притаманний цілий ряд слабких сторін: висока чут-

ливість до будь-яких економічних коливань, недостатня компетентність кадрів при 

прийнятті управлінських рішень, аналізі кон'юнктури ринку і виборі його сегменту, 

ризик  втрат капіталу і майна, слабка соціальна захищеність працівників, а, відповід-

но, і складність найму кваліфікованих кадрів. Розуміння вказаних проблем малого 
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бізнесу і його значної ролі в розвитку конкурентного середовища призвело до виді-

лення державної підтримки малого бізнесу в самостійну частину державної економі-

чної політики в багатьох зарубіжних країнах (США, Італії, Японії та ін.). Система 

державної підтримки малого підприємництва в Україні проходить етап свого станов-

лення. І хоча її окремі елементи вже сформовані, через порушення принципу ком-

плексності, вона не життєдіяльна. Невідпрацьованість засобів підтримки, відсутність 

чіткої вертикальної структури державних органів підтримки малих формувань, не-

стача фінансових ресурсів не дозволили здійснити масштабні заходи з реалізації  

прийнятої Програми державної підтримки підприємництва в Україні [265]. Дефіцит 

Державного та місцевого бюджетів ускладнює можливості реалізації Концепції дер-

жавної політики розвитку малого підприємництва [180]. За таких обставин вплив фа-

ктора, який в більшості країн визначає успішне функціонування малого бізнесу, в 

Україні дуже слабкий. 

Світовий досвід показує, що ефективність і темпи розвитку малого бізнесу в 

значній (і навіть в основній) мірі визначаються ресурсними можливостями, до яких 

слід віднести людські ресурси регіону, організаційні і матеріально-речові, що є у ро-

зпорядженні підприємницьких структур. Аналіз регіональних факторів розвитку 

сфери обслуговування в досліджуваних областях показав, що дані регіони характе-

ризуються надлишком трудових ресурсів; високим рівнем офіційного і прихованого 

безробіття, що створює достатній резерв людських ресурсів для розвитку підприєм-

ництва у сфері послуг. 

Визначальною складовою матеріально-речових ресурсів малого підприємницт-

ва є основні фонди. Їх формування в малому бізнесі сфери послуг здійснювалось: в 

процесі становлення малих формувань на базі структурних підрозділів, виділених 

при комерціалізації; при створенні малих підприємств на базі державних підпри-

ємств з наступним перетворенням їх в господарські товариства; в процесі утворення 

ініціативних приватних малих бізнесових структур. Перші два напрямки визначають 

організаційний шлях формування матеріальної бази, третій - виробничий. Матеріа-

льна база і її складова - основні фонди, отримані організаційним шляхом, хоча і ста-
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ли основою малого підприємництва, внаслідок тривалого дотримання залишкового 

принципу фінансування сфери обслуговування мають незадовільний стан. Значне 

погіршення останнього зумовлено загальною економічною кризою в країні, розри-

вом старих і невідлагодженістю нових господарських зв’язків між підприємствами, 

значним підвищенням цін на матеріали, комплектуючі, обладнання. За даними Укр-

союзсервісу частка обладнання підприємств побутового обслуговування населення, 

що експлуатується більше 10 років, у 1994 р. досягла 58,8% проти 33,0% у 1990 р. 

Значна частина малих підприємств працює в орендованих приміщеннях. Забезпече-

ність їх власними виробничими фондами невисока і склала в 1995 р. в середньому на 

одне підприємство 8275 грн. при найвищому показнику (42388 грн.) у житлово-

комунальному господарстві і найнижчому (1430 грн.) в освіті. Проведені в регіонах 

дослідження показують, що в галузевій структурі основних фондів малого підприєм-

ництва найбільшу питому вагу займають основні фонди малих формувань побутово-

го обслуговування населення, а рівень забезпеченості основними фондами одного 

підприємства, як і в Україні, найвищий в житлово-комунальному господарстві 

(табл.2.2). 

Таблиця 2.2. Забезпеченість основними фондами суб’єктів малого підприємниц-
тва сфери послуг населенню Галичини у 1995 р.1 

 Івано-Франківська об-
ласть 

Львівська область Тернопільська область 

 Питома 
вага в 

загальній 
вартості 
основних 
фондів, 

% 

Забезпече-
ність одного 
підприємства 
(в % до сере-
дньої в малих 
підприємст-
вах сфери 

послуг) 

Питома 
вага в 

загальній 
вартості 
основних 
фондів, 

% 

Забезпече-
ність одного 
підприємства 

(в % до серед-
ньої в малих 

підприємствах 
сфери послуг) 

Питома ва-
га в загаль-
ній вартості 

основних 
фондів, % 

Забезпече-
ність одного 
підприємства 
(в % до сере-
дньої в малих 

підприєм-
ствах сфери 

послуг) 
Всього основних фондів, в 
тому числі: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в житлово-комунальному гос-
подарстві 

5,5 131,7 8,6 297,0 300,9 800,0 

в побутовому обслуговуванні 86,4 106,0 87,7 127,6 56,6 92,8 
в охороні здоров’я, фізкуль-
турі і соціальному забезпе-
ченні 

6,0 59,7 3,2 33,6 1,3 5,6 

                                         
Примітка. 1 Розраховано на основі даних обласних управлінь статистики Івано-

Франківської, Львівської, Тернопільської областей. 
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в освіті 0,7 12,5 0,2 8,0 2,9 189,5 
в культурі і мистецтві 1,4 72,1 0,9 15,3 1,1 123,5 

Невисокою залишається і фондоозброєність праці в малих підприємствах сфе-

ри послуг, яка в 1995 р. в середньому в Україні склала 939 грн. При найвищому по-

казнику в житлово-комунальному господарстві (1977 грн.) і найнижчому (90 грн.) в 

освіті. Відсутність статистичної інформації не дозволяє дати порівняльну характери-

стику рівня фондоозброєності праці в малих формуваннях з відповідним середнім 

показником по підприємствах всіх розмірних груп сфери послуг. Однак, проведене 

нами в Тернопільській області вибіркове дослідження в галузі побутового обслуго-

вування населення показало, що в малих формуваннях рівень фондоозброєності на 

33,4% нижчий від відповідного показника, розрахованого по підприємствах всіх ро-

змірних  груп галузі.  

Емпіричні дані та проведені соціологічні опитування малих підприємців сфери 

послуг показали, що серед основних причин, які стримують розвиток підприємницт-

ва в сфері послуг є складність забезпечення матеріальними ресурсами. На це вказало 

64% опитаних у 1992 р.  Нерозвинутість ринку засобів виробництва, слабкий розви-

ток в Україні виробництв, які б спеціалізувались на випуску різного роду матеріалів і 

устаткування для підприємств сфери послуг, призвели до ситуації, коли мала підп-

риємницька діяльність стримується дефіцитом практично всіх видів засобів вироб-

ництва у всіх галузях сфери послуг. Складність створення матеріальних умов розви-

тку малого підприємництва в сфері послуг обумовлена специфічністю використову-

ваного в ній обладнання. Так, наприклад, для оснащення малих підприємств побуто-

вого обслуговування населення необхідно близько 200 найменувань основного тех-

нологічного обладнання, у тому числі для ремонту, індивідуального пошиття та в'я-

зання швейних та трикотажних виробів 58 найменувань, для ремонту та індивідуаль-

ного пошиття взуття - 33, ремонту побутових машин та приладів - 46, ремонту побу-

тової радіоелектронної апаратури - 20, хімічної частки одягу - 9, прання білизни - 9, 

для надання послуг фотографій - 4, послуг перукарень - 10. За даними Укрсоюзсер-

вісу тільки 28,5% всієї кількості типів технологічного обладнання, необхідного для 

виробництва побутових послуг, виробляється вітчизняними підприємствами, решта 
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обладнання закуповується в Росії та інших зарубіжних країнах. Майже повністю за-

куповується за кордоном обладнання для надання послуг фізкультури і спорту, охо-

рони здоров'я, туристсько-екскурсійних, санаторно-курортних. 

За таких умов в сфері послуг з трьох можливих видів підприємницькоі діяль-

ності - а) інноваційної, спрямованої на впровадження нових і модернізацію старих 

видів послуг; б) підприємницької діяльності, зорієнтованої на незбалансованість ре-

гіонального ринку; в) підприємницької діяльності, що базується на монопольному 

володінні ресурсами, - в Україні та досліджуваних регіонах домінує остання. Оскіль-

ки для малих підприємств сфери послуг майже ніколи не надаються кредити для по-

ставок і вони змушені відразу розрахуватись за отримані засоби виробництва, багато 

підприємств тісно прив'язуються (легально і нелегально) до конкретного великого 

підприємства, щоб гарантувати собі постачання необхідними матеріалами і устатку-

ванням, або пробують вирішити проблеми постачання з іноземними підприємства-

ми. Опитування підприємців у 1995 р. показало, що тепер лише 21%  з них вважа-

ють, що нестача матеріальних ресурсів є серйозною причиною, яка стримує розвиток 

бізнесу в сфері послуг. Очевидно, що обраний шлях вирішення проблеми не може 

бути надійним і оптимальним для всієї маси підприємств. За таких обставин малі пі-

дприємства не повністю використовують свій потенціал і переміщують свою підпри-

ємницьку діяльність в найменш ризиковані ніші ринку послуг, звужуючи пропозицію 

їх для населення. 

Найбільш вузьким місцем для розвитку малого бізнесу в сфері послуг є неста-

ча виробничих площ. На проблему приміщень, як стримуючий фактор розвитку під-

приємництва в сфері послуг, вказують 29% респондентів. Разом з тим, оцінка вироб-

ничого і соціального потенціалу досліджуваних областей дозволяє зробити висновок 

про суттєві резерви укріплення матеріальної бази малого підприємництва. Так, на-

приклад, тільки в одній Тернопільській області нараховується 595 об'єктів незавер-

шеного будівництва невиробничого призначення, з них 156 об'єктів культури, 26 

об'єктів охорони здоров'я, 97 об'єктів освіти, 8 об'єктів побуту, 9 об'єктів культурно-

спортивних і оздоровчих комплексів, які можуть бути залучені в матеріальну базу 
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малого підприємництва сфери послуг [215.-C.58]. Аналіз роботи промислових підп-

риємств та цілого ряду державних підприємств сфери послуг в досліджуваних регіо-

нах показав, що середній рівень використання виробничих приміщень складає 45%. 

За даних обставин ефективне використання незадіяного виробничого потенціалу ре-

гіону з метою формування матеріальної бази малого бізнесу можна забезпечувати: 

через створення сприятливих умов оренди та вдосконалення механізму реалізації 

малим формуванням на конкурсній основі об'єктів незавершеного будівництва, не-

житлових приміщень, невстановленого ообладнання державних підприємств. Робо-

та, яка ведеться в даному напрямку створеними відділами оренди нежитлових при-

міщень, через різну відомчу приналежність об'єктів та їх розмежування між комуна-

льною та державною власністю, не носить системного, всеоохоплюючого характеру, 

що не дозволяє в повній мірі використати фізичні ресурси регіону для створення ма-

теріальних умов розвитку малого підприємництва. 

Підприємницька діяльність, як функція виробництва і раалізації послуг насе-

ленню, передбачає здійснення цілого ряду функцій, пов'язаних з матеріально-

технічним забезпеченням, маркетинговою  діяльністю, управлінням кадрами, веден-

ням фінансового обліку, які не завжди посильні малим формуванням. Це вимагає 

формування системи елементів ринкової інфраструктури для малого підприємницт-

ва, обгрунтування складу якої здійснено автором у 1992 р. [183.-С.70-71]. 

В залежності від здійснюваних функцій, систему елементів ринкової інфра-

структури малого підприємництва сфери послуг можна представити блоками матері-

ально-технічного, фінансового кадрового забезпечення, блоком виробничого обслу-

говування та інформаційно-консультативним блоком  (рис.2.3). 

Дослідження, проведені в регіонах показують, що ринкова інфраструктура для 

малого підприємництва в сфері послуг знаходиться в стадії становлення, характери-

зується недостатньою розвиненістю практично всіх складових елементів. В усіх регі-

онах практично відсутні інституції, діяльність яких булаб спрямована на матеріаль-

но-технічне забезпечення та виробниче обслуговування малого бізнесу сфери пос-

луг. 
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ІНФРАСТРУКТУРА МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ПОСЛУГ
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Рис. 2.3. Схема інфраструктури розвитку малого підприємництва сфери послуг населенню.  
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Фонди фінансової підтримки малого підприємництва, створення яких за ініціа-

тивою спілок, асоціацій, об'єднань малих підприємницьких структур і комерційними 

банками в 1993 р. спрямовувалось на забезпечення кредитування матеріально-

технічного постачання суб'єктів малого бізнесу, сприяння інноваційній діяльності пі-

дприємницьких структур, забезпечення їх інформаційно-методичної підтримки вна-

слідок ускладнення загальних економічних умов функціонування підприємницьких 

структур, відсутності взаємодії об'єднань підприємців з місцевими органами влади в 

напрямку підтримки малого бізнесу, обмежених можливостей залучення коштів міс-

цевого бюджету не змогли нагромадити достатній обсяг фінансових ресурсів і фак-

тично самореорганізувались. Певну роль, як джерело цільових субсидій і довгостро-

кового пільгового кредитування малого підприємництва, гарант перед банками, пок-

ликані були відіграти регіональні відділення Українського фонду підтримки підпри-

ємництва і розвитку конкуренції. Однак, в досліджуваних областях вони створені не 

були, що майже повністю виключило можливість залучення коштів Фонду для підт-

римки малого підприємництва в даних регіонах. Упродовж 1993-1994 рр. спостері-

галось швидке зростання числа комерційних банків, які в загальній системі елемен-

тів ринкової інфраструктури набули найбільшого розвитку. У Львівській області їх 

кількість (разом з філіями) в 1995 р. склала 79 одиниць, у Івано-ФранківськІй - 25, у 

Тернопільській - 17. Однак, їх потенціал недостатній для створення конкуренції на 

ринку банківського капіталу, практично відсутні спеціалізовані банки. В результаті 

визначені вище проблеми банківського кредитування малого бізнесу залишаються 

невирішеними. Підприємницька діяльність пов'язана з постійним ризиком, який в 

умовах невідлагодженості ринкових механізмів стримує входження в підприємницт-

во нових суб'єктів. Світова практика відпрацювала механізм захисту підприємництва 

через страхування підприємницького ризику. У 1995р. в досліджуваних областях 

функціонувало всього 12 страхових компаній з страхування підприємницького ризи-

ку, в тому числі - 4 у Тернопільській, 7 - у Львівській, 1 - у Івано-Франківській облас-

ті. Однак, основними видами ризиків, які страхують дані компанії є пожежа, стихійні 

лиха, автомобільні аварії, ризик знищення чи псування вантажів при транспортуван-
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ні. Страхування ризику зупинення ділової активності малих підприємств страховими 

компаніями практично не здійснюється. Інфраструктура кадрового забезпечення пі-

дприємницької діяльності на обласному і районному рівнях представлена службами 

зайнятості, функції яких в основному зводяться до підбору працівників для малих 

підприємницьких структур на основі заявок останніх. В умовах домінування нефор-

мальних відносин, підбору кадри на основі особистих контактів, вплив цієї компоне-

нти інфраструктури недостатній. Інформаційно-консультативний блок системи рин-

кової інфраструктури малого підприємництва в досліджуваних регіонах репрезенту-

ють аудиторські та консалтингові фірми. Однак, кількість їх ще не дуже значна - 

всього 21 консалтингова та 7 аудиторських фірм діяли в 1995 р. у Львівській області, 

у Івано-Франківській, відповідно, 13 і 2, в Тернопільській - 10 і 3. Працюючи на ко-

мерційній основі, вони пропонують свої послуги за цінами, які часто несприйнятливі 

для суб'єктів малого підприємництва. Більшість аудиторських та консалтингових 

фірм зосереджена в обласних та великих районних центрах і є недоступною для ма-

лих підприємницьких структур, розміщених у сільській місцевості та малих містах. 

Таким чином, загальний аналіз ринкової інфраструктури свідчить, що при да-

ному складі і кількості елементів та слабкій їх орієнтації на потреби малих бізнесо-

вих структур, вона не забезпечує сприятливих умов розвитку останніх. Наведені 

стримуючі фактори, недоліки і деформації в становленні малого підприємництва в 

сфері послуг не дозволили отримати очікуваний ефект від цього процесу і забезпе-

чити високу ефективність малих підприємницьких структур. 

Специфіка перехідної економіки вимагає поєднання в аналізі економічних 

процесів, в оцінці ефективності малого підприємництва, зокрема, макро- та мікрое-

кономічних підходів. Звідси слід розрізняти ефективність підприємництва для регіо-

ну і ефективність підприємства. Якщо перша дозволяє оцінити результат розвитку 

малого підприємництва для функціонування регіональних господарських структур, 

то друга - порівняти його з іншими формами господарювання для вироблення кон-

цепції їх розвитку в тих чи інших галузях, оцінити привабливість окремих галузей 

сфери послуг для інвестиційної діяльності тощо.  
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Економічний ефект малого підприємництва сфери послуг в регіональних гос-

подарських системах можна оцінити показниками його кількісного вкладу в кінцеві 

показники діяльності системи: створюваний валовий внутрішній продукт (націона-

льний доход),  у фінансові ресурси регіону, у загальний обсяг валової виручки (до-

ходу) від реалізації продукції, робіт і послуг. Як основні показники підрахунку цього 

вкладу можуть бути запропоновані:  а) частка доданої вартості, створеної в малих пі-

дприємницьких структурах сфери послуг (Кdwm), в загальному обсязі створеного в 

регіоні валового внутрішнього продукту (Wwp): 

(2.1)           Кdwm=
Dwm

Wwp
,  

де Dwm - додана вартість, створена малими підприємствами сфери послуг; 

б) частка фінансових ресурсів, створених в результаті діяльності малих підпри-

ємницьких структур в сфері послуг регіону (включаючи прибуток, акцизний збір, 

податок на додану вартість, амортизаційні відрахування до фондів) - (Кfm), в сумар-

них фінансових ресурсах за статтями зведеного фінансового балансу регіону (Fr): 

(2.2)           Kfm=
Frm

Fr
,  

де Frm - фінансові ресурси, створені в результаті діяльності малих підприєм-

ницьких структур у сфері послуг регіону; 

в) частка вкладу малих підприємницьких структур сфери послуг в доходну ча-

стину місцевого бюджету (Кbm): 

(2.3)          Кbm=
Dbm

Db
,  

де Dbm - доходи місцевого бюджету, отримані від малих підприємницьких 

структур сфери послуг; Db - доходи місцевого бюджету за основними статтями до-

ходної частини бюджету; 

г) частка виручки від реалізаціії послуг, наданих малими підприємницькими 

структурами (Kwrm), в загальній виручці від реалізації продукції, робіт і послуг (Wr): 

(2.4)         Kwrm=
Wrm

Wr
,  
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де Wrm - виручка від реалізації послуг, наданих малими підприємницькими 

структурами. 

Відсутність статистичної інформації про валовий внутрішній продукт в регіоні, 

проблемність розмежування доходів від надання послуг та інших видів діяльності не 

дозволяють розрахувати зазначені показники в розрізі досліджуваних регіонів. Од-

нак, запропонована методика могла б бути покладена, на нашу думку, в основу вибі-

ркових обстежень діяльності малого підприємництва. 

Ефективність малого підприємництва сфери послуг в регіоні характеризується 

відношенням ефекту до затрачених на його функціонування і підтримку ресурсів 

(ресурсна ефективність) і відношенням ефекту до поставлених цілей (досягнення 

критичної маси ринкового сектора, досягнення соціального ефекту, отриманого 

споживачами послуг через підвищення якості і комфортності обслуговування, і 

отриманого регіоном через створення додаткових робочих місць).  Як основні показ-

ники ресурсної ефективності можуть бути запропоновані: 

а) відношення доданої вартості, створеної в малих підприємствах сфери послуг 

(Dwm) до сумарного капіталу (сумарних інвестицій) в малий бізнес за рахунок всіх 

джерел фінансування ( Ііm
і=1

п

 ): 

(2.5)          Еdwm=
Dwm

Ііm
п

і

,




1

 

де Еwdm - загальна ефективність малого підприємництва в регіоні; 

б) відношення фінансових ресурсів, створених в результаті діяльності малих 

підприємницьких структур сфери послуг (Frm) до витрат на підтримку малого підп-

риємництва в регіоні (включаючи кошти місцевого бюджету, фондів фінансової під-

тримки малого бізнесу, інноваційних фондів, коштів від приватизації тощо) 

( Wrmi
і=1

п

 ): 

(2.6)              Еfrm=
Frm

Wrmi
п

і

,




1
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де Еfrm - фінансова ефективність малого підприємництва в сфері послуг; 

в) відношення доходів місцевого бюджету, отриманих від малих підприємни-

цьких структур сфери послуг (Dbm) до витрат з місцевого бюджету на підтримку ро-

звитку малого підприємництва в пріоритетних соціальнозначимих видах обслугову-

вання (Wbm): 

(2.7)           Еbm=
Dbm

Wbm
,  

де Еbm - бюджетна ефективність малого підприємництва в сфері послуг. 

Як показники соціальної ефективності розвитку малого підприємництва доці-

льно використати: приріст загального та середньодушового обсягу платних послуг 

населенню в результаті розвитку малого підприємництва; зменшення (збільшення) 

радіусу обслуговування в окремих галузях сфери послуг в результаті розвитку мало-

го підприємництва; підвищення (зниження) щільності мережі в результаті розвитку 

малого підприємництва; збільшення (зменшення) ступеня залучення в малий бізнес 

зайнятих в ІТКП. 

Для оцінки ефективності діяльності малих підприємств у сфері послуг може 

бути використана сукупність показників, відпрацьованих світовою практикою. За 

міжнародною шкалою якісна оцінка і ефективність діяльності підприємства здійсню-

ється за. такими показниками: обсяг чистого прибутку та його розподіл, норма при-

бутку, рентабельність виробництва та окремих видів послуг, рентабельність опера-

цій, капіталу, інвестицій, маржа прибутку, рівень платоспроможності, продуктив-

ність виробництва та її динаміка, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт абсолютної та 

термінової ліквідності. Особливістю сучасного стану в Україні є те, що в практичній 

діяльності застосовуються традиційні показники результатів і ефективності виробни-

цтва, які базуються на вітчизняній статистиці, і запроваджуються показники, прийн-

яті в зарубіжній практиці. Традиційними показниками результатів і ефективності ді-

яльності підприємств, представленими вітчизняною статистикою, виступають балан-

совий прибуток, валовий доход, чистий прибуток, рентабельність послуг, рентабель-

ність виробництва, фондовіддача. 
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Недосконалість статистичної інформації про малий бізнес у сфері послуг не 

дозволяє зробити повноцінний аналіз результатів його діяльності і ефективності як за 

зарубіжною методикою, так і вітчизняною. Основним джерелом такої інформації про 

становище підприємства на ринку є річний звіт підприємства, документи якого (ба-

ланс активів і пасивів, розрахунок прибутків і збитків, розрахунок змін акціонерного 

капіталу) дають уяву про розміри капіталу і майна, їхню структуру, власний капітал і 

його зміни. Основну частину інформації, необхідної для оцінки ефективності малого 

підприємництва, мають органи податкової служби, але вона малодоступна, не зведе-

на по малих підприємствах, в звітах чітко не виділені малі підприємства, що надають 

платні послуги. У зв'язку з проблемою збору інформації розрахунок ефективності 

малих підприємств в досліджуваних областях зроблено за вибірковою системою по-

казників (додаток Б табл.Б.5). 

Середній балансовий прибуток, як основний мотив інвестування, становив у 

1995 р. на одне мале підприємство сфери послуг 4058 грн., тоді як в середньому по 

малих підприємствах усіх галузей національної економіки - 11460 грн. Балансовий 

прибуток в розрахунку на одного працюючого в малих підприємствах сфери послуг 

склав 328 грн. і суттєво не відрізняється від середнього показника в Україні. Рента-

бельність виробництва в розрахунку на одне мале підприємство сфери послуг в се-

редньому в Україні досягла 87%, залишаючись найнижчою в побутовому обслугову-

ванні (12,0%) і найвищою в закладах культури і мистецтва (202,0%). В регіонально-

му аспекті вона суттєво відрізняється, складаючи по малих підприємствах сфери об-

слуговування Івано-Франківської області 26,0%, Тернопільської - 23,3%, Львівської - 

21,3%. Проведені розрахунки основних показників економічної ефективності підпри-

ємств різних розмірних груп в побутовому обслуговуванні населення Тернопільської 

області свідчать, що фондовіддача на малих підприємствах на 37,5%, а рентабель-

ність виробництва на 39% вища середньогалузевої, в той час як фондомісткість на 

43,0%, а матеріаломісткість на 33% нижча. 

Оцінка результатів розвитку малого підприємництва сфери послуг за показни-

ками цільової ефективності свідчить, що: 
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по-перше, малому підприємництву не вдалось створити критичну масу, яка б 

засвідчила безповоротність ринкових процесів. В середньому на 1000 осіб у Івано-

Франківській області припадає 0,2 малого підприємства, Львівській - 0,4, Тернопіль-

ській - 1,0 підприємство; 

по-друге, мале підприємництво не виконало в достатній мірі функції демпера 

для зняття напруженості на ринку праці. У Івано-Франківській області до нього було 

залучено лише 2,2% зайнятих в ІТКП, у Львівській - 2,5%, у Тернопільській - 1,7%; 

по-третє, незважаючи на деяке збільшення частки малих підприємств у загаль-

ному обсязі наданих послуг населенню, малому підприємництву не вдалось компен-

сувати втрати загальних обсягів реалізації послуг в досліджуваних регіонах, викли-

кані економічною кризою. У 1995 р. в досліджуваних областях спад реалізації послуг 

в малих підприємствах перевищив загальний спад по ІТКП в цілому. У Івано-

Франківській області він становив 67,6% при загальному зниженні на 35,6%, у Львів-

ській - на 61% при спаді в ІТКП - 41,3%, у Тернопільській - на 68% при середньому 

показникові у ІТКП - 29,1%; 

по-четверте, деконцентрація виробництва і розвиток малого підприємництва 

суттєво не розширили мережу підприємств сфери послуг, яка зазнала скорочення у 

зв’язку з кризовими явищами. 

Маючи деякі позитивні показники економічної ефективності в порівнянні з ін-

шими формами господарювання, мале підприємництво не досягло бажаної цільової 

(економічної та соціальної) ефективності в регіоні. 

Таким чином, проведений в процесі дослідження аналіз організаційних аспек-

тів розвитку малого підприємництва в сфері послуг регіону дозволяє зробити такі 

висновки: 

розвиток малого підприємництва як умова становлення ринкових процесів у 

сфері послуг не досягнув бажаних темпів і не забезпечив очікуваної соціальної та 

економічної ефективності; 

в розвитку малого підприємництва в сфері послуг намітились такі негативні 

тенденції, як відхід малого і середнього капіталу з виробництва послуг у сферу пере-
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важно посередницьких операцій, недовговічність малих фірм у зв’язку з нестабільні-

стю економічної ситуації і відсутністю стимулів до довгострокових інвестицій у сфе-

ру послуг, витіснення більшості підприємств на периферію науково-технічного про-

гресу, послаблення інноваційної діяльності, які відображають негативні наслідки 

примітивізації внутрішнього попиту на послуги, руйнація в результаті реалізації ор-

ганізаційного методу деконцентрації виробництва технологічно взаємопов'язаних 

комплексів (особливо в побутовому обслуговуванні населення); 

досліджувані регіони володіють значними фізичними і людськими ресурсами 

для розвитку малого підприємництва практично в усіх галузевих групах послуг і, 

особливо, в санаторно-курортному і туристсько-екскурсійному обслуговуванні, ор-

ганізації відпочинку і дозвілля, побутовому обслуговуванні населення, фізкультурі і 

спорті. Однак, використання цього потенціалу стримується нерозвинутістю організа-

ційних ресурсів, кризовими явищами в економіці, недосконалістю правової бази, від-

сутністю дієвої системи державної підтримки малого бізнесу . 

Економічна політика щодо розвитку і підтримки підприємництва в Україні є 

недостатньо виваженою і стабільною, не знаходить кваліфікованої реалізації на регі-

ональних рівнях. В ній помітними є ряд недоліків, які стримують розвиток всіх форм 

підприємництва, в т.ч. малого. До них слід віднести: розмивання специфіки функцій 

підтримки малого бізнесу в загальному процесі задоволення підприємницьких пот-

реб, несформованість і нестабільність структур, які виконують функції підтримки 

малого підприємництва; орієнтація макроекономічної політики на збалансування 

бюджету на основі фіскального вилучення через високі податки на доходи коштів 

підприємств і населення, пониження сукупного попиту, що ліквідувало стимули до 

зростання виробництва та інвестування. За таких умов політика переходу до ринку 

адміністративно-командними методами не підкріплена створенням клімату руху до 

нього знизу від малого бізнесу. 

Оцінка стримуючих факторів малого підприємництва дозволяє визначити такі 

основні шляхи організаційної діяльності щодо розвитку малого підприємництва і 

формування конкурентного середовища в сфері послуг: створення належної правової 
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бази, яка б забезпечувала правове визначення та основи малого бізнесу; визначення 

пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва у сфері послуг; розробка 

та реалізація державних та регіональних програм підтримки малого підприємництва 

з урахуванням визначених пріоритетів; переміщення функцій організаційної підтри-

мки малого підприємництва в сфері послуг в основному на регіональний рівень, зо-

середження тут функцій матеріальної, фінансово-організаційної та інформаційної пі-

дтримки малого бізнесу. 

 2.2. Організаційні та методологічні аспекти роздержавлення в інсти-

туціональному реформуванні ІТКП 

Структурна криза в ІТКП вимагає інституціональних перетворень, одним із 

найважливіших елементів яких є реформування власності. Відносини власності в 

сфері послуг формуються не на пустому місці, а на базі переходу до нової якості від 

системи відносин власності, яка утверджувалась на високому ступені одержавлення, 

адміністративно-командної моделі розпорядження. Сфера послуг в Україні та її регі-

онах на початку радикальних економічних реформ була представлена державною і 

колективною (кооперативною) формами, які по суті є елементами суспільної власно-

сті. Трансформація від відносин суспільної власності, якій характерне спільне для 

економічних осіб здійснення права розпорядження і присвоєння  і права власника, до 

приватної власності, для якої характерна концентрація  всіх прав у руках власника, є 

складним процесом, проходить через перехідні форми власності. До них слід віднес-

ти: в державній (загальнодержавна і комунальна), в колективній (кооперативна, акці-

онерна, корпоративна, власність громадських організацій і релігійних конфесій), в 

приватній (особиста, індивідуальна, приватна з застосуванням найманої праці), в 

змішаній (державно-кооперативна, державно-кооперативно-приватна, кооперативно-

приватна, спільна). 

Руйнація попередньої системи форм власності може здійснюватись двома 

шляхами: через роздержавлення і приватизацію, які дозволяють здійснити децентра-

лізацію управління, подолання державного монополізму, формування приватної вла-
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сності через демократичну реформу відносин власності, яка дозволить з'єднати пра-

цівника з засобами виробництва. Роздержавлення і приватизація, орієнтуючись на 

спільну мету - демонополізацію виробництва і формування умов ринкових відносин, 

за своїм змістом не ідентичні. Роздержавлення більш глибокий процес, метою якого 

є прискорене створення необхідних для повноцінної ринкової економіки кількості 

найрізноманітніших суб'єктів підприємницької діяльності, ліквідація майнової моно-

полії держави в підприємницьких відносинах. Він включає: роздержавлення еконо-

міки через ліквідацію розподілу ресурсів, передачу частини державного майна в ко-

мунальну власність, передачу майна державних підприємств і організацій в оренду, 

кооператизацію, комерціалізацію діяльності державних підприємств (запровадження 

принципу самостійного господарювання), корпоратизацію; демонополізацію вироб-

ництва і розвиток конкуренції: приватизацію державної власності, тобто перехід її у 

приватні форми. Приватизація, як складова роздержавлення, відбувається тоді, коли 

контроль та керівництво активами передається державою в приватні руки. 

Прийняття законодавчих та нормативних актів України [114, 78, 95, 90, 94, 87, 

92, 252, 262] створило нормативно-правову базу роздержавлення і приватизації в 

сфері послуг. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.1991 р. №311 

"Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республі-

канською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комуна-

льною власністю)" розпочалась передача до власності адміністративно-

територіальних одиниць цілого ряду об'єктів сфери послуг. У комунальну власність 

перейшла частина підприємств зв'язку, міського транспорту, більшість об'єктів жит-

лового та комунального господарства, народної освіти, охорони здоров'я, фізичної 

культури і спорту, заклади культури і побутового обслуговування населення [262.-

С.4]. На відміну від країн Заходу, в Україні процес муніципалізації власності прохо-

див у формі безоплатного передання частини загальнодержавної власності органам 

територіального управління і за завуженим переліком майна. Нечіткість у визначенні 

терміну передачі майна, невизначеність принципів розмежування об’єктів сфери по-

слуг між обласною, районною, міською ланками, віддання функцій розмежування 
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майна внутрі регіонів на відкуп обласних, районних державних адміністрацій та ви-

конкомів нижчестоящих Рад призвели до того, що процес передачі підприємств сфе-

ри послуг до комунальної власності низових ланок загострився. У сфері загальноде-

ржавної власності, у підпорядкуванні галузевих органів управління залишилися ві-

домчі об’єкти сфери обслуговування. За умов суттєвої руйнації матеріально-

технічної бази, незадовільного фінансового стану більшості підприємств і організа-

цій значно ускладнились умови організаційно-економічного вирішення цих проблем, 

що негативно відобразилось на умовах функціонування частини галузевих підкомп-

лексів на рівні міст та районів.  

Так, зокрема, в галузевому підкомплексі комунального господарства Терно-

пільської області розподіл майна відбувся таким чином, що до власності міста було 

віднесено житлові, шляхові, експлуатаційні та ремонтні служби, управління "Водо-

канал", комунальні автотранспортні підприємства, міські тепломережі, трест зелено-

го господарства, тролейбусний парк, підприємства "Міськсвітло", готелі, аварійні 

служби, у власність районів - майно комбінатів комунальних підприємств, ЖЕКів, 

будинкоуправлінь, водогінно-каналізаційного, готельного господарства, а у розпоря-

дженні області залишилось майно тих організацій і підприємств, які працюють на 

місто і райони, а саме ремонтно-будівельний трест "Теплокомуненерго", виробничі 

об'єднання будматеріалів, постачальницькі і проектні  служби. 

Не забезпечив остаточне вирішення проблеми спрямований на зміцнення еко-

номічних основ самоврядування адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня та цільового використання об’єктів соціальної інфраструктури Указ Президен-

та “Про зміцнення економічних основ самоврядування міст України”, згідно з яким 

до комунальної власності міст повинно було бути передане все майно, що забезпечує 

загальноміські потреби населення відповідних міст і яке ще перебуває у загальноде-

ржавній власності та власності областей [248].  За оцінками В.Кравченко, у 1995 р. 

до комунальної власності було передано 31% підприємств [157.-С.4]. Процес транс-

формації державної власності у сфері послуг дозволив зосередити в 1995р. у комуна-

льній власності 23,2 % обсягу реалізації платних послуг населенню України, регіонах 
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Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей відповідно 8,7%, 11,3%, 

42,9% [279.-С.16, 17, 296, 297, 404, 405, 564, 565]. 

Дослідження процесу роздержавлення власності в сфері послуг окресленого 

регіону свідчить, що остаточного розмежування власноті між регіональним і місце-

вим рівнем не відбулось, значна частина комунальної власності залишалась у віданні 

регіональних органів управління. Причиною такого явища, на нашу думку, є відсут-

ність чіткої концепції методологічного і нормативного розподілу об'єктів комуналь-

ної власності між регіональним і місцевим рівнем. Незважаючи на пропозиції науко-

вців виділити в законодавстві категорії муніципальна і регіональна державна влас-

ність [38.-С.47], у прийнятій Конституції України зберігається єдиний термін кому-

нальна власність [150.-С.57]. Більш чітко право комунальної власності визначено За-

коном України “Про місцеве самоврядуванння в Україні” згідно з яким територіаль-

ним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної влас-

ності на відповідній території на житловий фонд, заклади культури, освіти, спорту, 

охорони здоров’я, визначені об’єктами комунальної власності. Територіальні грома-

ди сіл, селищ, міст можуть об’єднувати на договірних засадах на правах спільної до-

льової власності об’єкти права комунальної власності для виконання спільних проек-

тів, створювати для цього відповідні органи та служби. Районні та обласні ради від 

імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об’єктами їх-

ньої спільної власності, що задовольняють потреби територіальних громад [84.-

С.24]. Розв’язуючи ряд проблем, пов’язаних з розпорядженням об’єктами сфери по-

слуг, що знаходяться в комунальній власності, Закон не містить механізмів передачі 

державного майна у комунальну власність, концепції розмежування комунального 

майна внутрі регіонів. На практиці закріплення об’єктів сфери послуг за певними рі-

внями влади залишається дискусійним. 

Вирішення проблем про розмежування управління об’єктами сфери послуг 

між обласними, районними радами та територіальними громадами, сільськими, се-

лищними, міськими радами повинно базуватися на чітких критеріях. Зокрема, вва-

жаємо, що при формуванні переліку об’єктів сфери послуг, які повинні закріпитись у 
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їх складі, делегуванні управління цими об’єктами, слід врахувати: ринок послуги, 

радіус обслуговування, приналежність виду послуги до певного таксономічного рів-

ня, потребу в дотаціях і можливості фінансування з бюджету того чи іншого рівня. З 

огляду на це, завершуючи роботу з розмежування власності, в складі комунальної 

власності органів регіонального рівня слід закріпити об’єкти сфери послуг, які об-

слуговують потреби кількох регіонів, регіону в цілому - міжміський транспорт, сис-

теми зв’язку, частину закладів освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я 

регіонального значення. До складу власності органів місцевого самоврядування слід 

включити об’єкти сфери послуг, які забезпечують життєдіяльність міста, селища, се-

ла - житлово-комунальне господарство, міський транспорт, міські системи зв’язку, 

частину закладів охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, нотаріальні 

контори, місцеві об’єкти туризму і екскурсій. У загальнодержавній власності слід за-

кріпити об’єкти сфери послуг, які мають загальнодержавне значення - республікан-

ські онкологічні, кардіологічні та інші лікувальні центри, санаторії, туристські бази 

республіканського і міждержавного значення, вузи третього і четвертого рівнів акре-

дитації та ін. Розподіл об’єктів сфери послуг за суб’єктами власності в кінцевому ра-

хунку повинен забезпечити: комплексний підхід в розвитку її матеріально-технічної 

бази з врахуванням умов території; узгодження потреб в розвитку сфери послуг з 

можливостями бюджетів відповідних територіальних рівнів; надання органам місце-

вого самоврядування можливості стати учасниками ринкових відносин; заснування 

ринкових механізмів управління територіальними комплексами послуг. 

Важливим напрямком роздержавлення є поділ монопольних державних утво-

рень в сфері послуг шляхом передачі державної власності в колективну через орен-

ду, комерціалізацію і корпоратизацію, які поетапно реалізувались в системі ІТКП. 

Процес передачі майна державних підприємств і організацій в оренду в побу-

товому обслуговуванні, охороні здоров’я, комунальному господарстві, туристсько-

екскурсійному обслуговуванні створив передумови для можливої приватизації, сфо-

рмував нову організаційно-правову форму господарювання в сфері послуг - орендне 

підприємство, орендно-побутове підприємство, організацію орендарів. Разом з тим, 
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через оренду, як форму роздержавлення було створено виключно вигідні умови при-

ватизації. При високому рівні інфляції у 1993-1994 р.р. перехід на оренду став при-

хованою формою підготовки до майже безоплатної передачі підприємств їх праців-

никам. Уже в 1995 р. частка послуг, наданих орендними підприємствами в Івано-

Франківській області, склала всього 0,15%, у Львівській - 0,30%, Тернопільській - 

1,3%. 

Комерціалізація як форма роздержавлення була спрямована на виділення з ве-

ликих (як правило, територіально-спеціалізованих) об’єднань самостійних госпроз-

рахункових (а часом і юридичних) одиниць - фабрик, цехів, окремих установ і орга-

нізацій, виведення підприємств з-під контролю конгломерату, зняття з них тягаря 

накладних витрат, підготовку їх до роботи в умовах економічного ризику. Комерціа-

лізації підлягали підприємства побутового обслуговування населення, транспортні 

організації, готелі з обслуговування населення на відпочинку і лікуванні без путівок, 

контори для обміну житла, інвентарбюро. Однак, дослідження, проведені в регіонах 

Галичини, показують, що некваліфікована робота з організації цього процесу, неста-

ча матеріальних ресурсів і високі ціни на них, неготовність управлінських структур 

до роботи з великою кількістю юридичних осіб, несприятливі умови отримання кре-

диту призвели до негативних наслідків комерціалізації, низької ефективності її щодо 

створення конкурентного середовища. Комерціалізовані підприємства залишились у 

віданні держави, що в певній мірі загальмувало процес приватизації. В умовах лібе-

ралізації цін комерціалізація не сприяла протистоянню негативним наслідкам моно-

полізму, хоча державний вплив послабився, а організаційна єдність підприємств по-

рушилась. Особливо проявились ці наслідки в побутовому обслуговуванні сільського 

населення. В результаті руйнації внутрісистемної кооперації мережа комплексних 

приймальних пунктів у сфері побутового обслуговування сільського населення Іва-

но-Франківської, Львівської та Тернопільської областей скоротилась удвічі, був за-

критий ряд будинків побуту. Досвід комерціалізації в сфері послуг дозволяє зробити 

висновок, що процес реформування власності вимагає врахування специфіки функ-

ціонування підприємств і установ в її окремих галузях, а також соціальної доктрини 
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держави щодо пільг і гарантій в сфері споживання послуг. Разом з тим, приватизація 

в сфері послуг, як завершальний її етап,  в Україні здійснюється за типовою схемою, 

визначеною українським законодавством, державними і місцевими програмами. 

Програмами приватизації було передбачено першочергову приватизацію таких 

об’єктів сфери послуг, що найбільше впливають на розвиток споживчого ринку: під-

приємства побутового обслуговування населення, експлуатаційні підприємства жит-

лово-комунального господарства, збиткове господарство сфери послуг, якщо його 

збитковість не зумовлена застосуванням державних фіксованих та регульованих цін і 

тарифів, законсервовані об’єкти сфери послуг, об’єкти незавершеного будівництва, 

які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень. За погодженням Ка-

бінету Міністрів була дозволена приватизація підприємств залізничного, морського, 

річкового, авіаційного та автомобільного транспорту, експлуатаційних підприємств 

водопровідно-каналізаційного, теплового і газового господарства житлово-

комунальної галузі. До об’єктів сфери послуг, які не підлягають приватизації, були 

віднесені: телевізійні та радіотрансляційні центри, об’єкти освіти, фізичної культури, 

спорту, що фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технічно пов’язані з навча-

льним процесом; об’єкти культури, мистецтва, парки загальнонаціонального призна-

чення, крематорії і кладовища, метрополітен і міський електротранспорт, об’єкти 

інженерної інфраструктури, пов’язані з виробництвом і постачанням споживачам во-

ди, газу, тепла. Було визначено також, що об’єкти освіти, фізичної культури і спорту, 

які належать підприємствам та відомствам, можуть приватизуватись за умови збере-

ження їх призначення. Згідно з прогнозом зміни форми власності Фонд державного 

майна України встановив на 1992 р. приватизувати у сфері побутового обслугову-

вання 30% вартості основних фондів з прогнозом наростаючих підсумків на 1993 р. - 

90%, 1994 р. - 100%, у житлово-комунальному господарстві відповідно 5%, 10%, 

20%, в інших галузях - 10%, 20%, 30% [47].  

Реалізація програм приватизації майна державних підприємств сфери послуг в 

1992-1994 р.р. дозволила змінити їх розподіл за формами власності. Якщо в 1991 р. 

серед підприємств, що надавали платні послуги населенню України 87% були дер-
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жавні підприємства, то у 1993 р. їх частка склала 70%, а в 1994 р. 66%. В досліджу-

ваних областях тенденція і темпи реформування власності в основному відповідали 

загальноукраїнським. У 1994 р. частка підприємств недержавної власності у сфері 

послуг Івано-Франківської області склала 23%, Львівської - 30%, Тернопільської - 

25,6%. У її складі домінували підприємства колективної власності (від 62,5% у Льві-

ській до 94,4% у Тернопільській). Особливістю регіональних процесів приватизації у 

сфері послуг стала значно вища в порівнянні з середньоукраїнським показником час-

тка підприємств приватної власності (34,0% у Івано-Франківській, 37,5% у Львівсь-

кій області в складі недержавної власності при середньоукраїнському показникові - 

13%). Для Івано-Франківської області суттєвим було домінування орендних підпри-

ємств (94,0%) у складі підприємств змішаної форми власності. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення в реформуванні власності, реалізація 

програм приватизації майна державних підприємств у сфері послуг, як і в інших га-

лузях, у 1992-1994 р.р. здійснювалась незадовільно і лише завдяки відомим указам 

Президента України [247, 246] на середину 1996 р. у ній вдалося практично завер-

шити малу приватизацію. В цілому в Україні за 1992-1995 р.р. було приватизовано 

413 об’єктів житлово-комунального господарства і 6160 об’єктів побутового обслу-

говування населення [236.-С.20, 21]. 

Темпи реалізації і результативність програм приватизації залежать від характе-

ру вирішення ряду організаційних і методологічних проблем та визначення меж при-

ватизації щодо окремих галузей сфери послуг і видів обслуговування, вибору спосо-

бу приватизації, визначення доцільності приватизації власності місцевих самовряду-

вань, вибору методики оцінки вартості майна, механізму розв’язання проблеми при-

ватизації відомчих об’єктів сфери послуг та ін. Дослідження, проведені в означених 

регіонах, свідчать, що гальмуючими факторами процесу приватизації у сфері послуг 

стали: несприятливі політичні, економічні та соціальні умови, відсутність єдності 

думок органів законодавчої та виконавчої влади щодо умов, порядку і темпів її про-

ведення, суперечність і нестабільність правової бази, плинність кадрів, які займають-

ся приватизацією, незадовільне матеріально-технічне забезпечення місцевих програм 
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приватизації, незадовільний стан фінансово-кредитної системи, пряме втручання 

державних органів у діяльність недержавних підприємств, що зробило приватизацію 

для багатьох підприємств недоцільною.  

Аналіз способів приватизації об’єктів сфери послуг в досліджуваних регіонах і 

в Україні свідчить, що домінуючими в них стали викуп підприємства товариством 

покупців і через оренду, через які в Україні було приватизовано до 1995 р. дві трети-

ни всіх об’єктів сфери послуг. Оренда, як форма роздержавлення, стимулюючи ко-

лективи до ефективної роботи, обмежила право громадян щодо участі у приватизації 

будь-якого об’єкта. Обираючи шлях приватизації через оренду з викупом, трудові 

колективи старалися не допустити до приватизації сторонніх осіб. Як неконкурент-

ний спосіб приватизації оренда сприяла фактично безплатній передачі об’єктів (за 

заниженою ціною), що не забезпечило очікуваних надходжень до бюджету. Лише в 

1995 р. з прийняттям Верховною Радою нової редакції Закону про оренду застосу-

вання оренди з викупом як способу приватизації стало неможливим. 

Негативно на процесі приватизації об’єктів сфери послуг, що відносяться до 

групи об’єктів малої приватизації, відобразилась проблема приватизації приміщень. 

Згідно з Законом про малу приватизацію будівлі, споруди, приміщення за бажанням 

покупців приватизуються разом з розташованими в них об’єктами приватизації. Од-

нак, у 1992-1993 р.р. зміна форми власності державного майна проходила без прива-

тизації приміщень. Приватизація майна без приміщень не дає змоги створити неза-

лежного і зацікавленого суб’єкта господарської діяльності. Починаючи з 1994 р., ор-

гани приватизації займаються приватизацією приміщень, в яких знаходяться підпри-

ємства, створені на базі майна, приватизованого в 1992-1993 р.р., що інколи блоку-

ється уже зі сторони покупців за відсутності коштів на їх придбання. В результаті 

“завершений процес малої приватизації” в сфері послуг залишається незавершеним 

до кінця. 

Досвід країн Східної Європи показує, що основною формою приватизації у 

сфері послуг став продаж об’єктів з аукціону, який як форма малої приватизації був 

використаний у 1992 р. у Львові, в 1995 р. у Івано-Франківській області, у другій по-
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ловині 1995 р. в усіх трьох досліджуваних областях. Фактично з цього періоду кон-

курсні способи приватизації почали відігравати все більшу роль (рис.2.4).  

Аналіз постприватизаційної діяльності малих підприємств сфери послуг Тер-

нопільської області показав, що підприємства, приватизовані конкурентними мето-

дами, виявилися більш активними в своїй діяльності, ніж викуплені трудовими коле-

ктивами. Про це свідчить суттєве відхилення в показниках збільшення обсягів реалі-

зації послуг (на 21,4%), зростання кола постачальників (на 17,5%), рівня інтенсифі-

кації праці (на 15,2%), прибутковості виробництва (на 15,6%). Разом з тим, аукціон-

ний продаж об’єктів, який відбувався в умовах боротьби між представниками трудо-

вих колективів, місцевих адміністрацій (прихильниками неконкурентних способів 

приватизації) і прихильниками ринкових способів приватизації, не дав очікуваного 

економічного і соціального ефекту. Одним із компромісних варіантів стали аукціони 

з пільговими умовами для трудового колективу або аукціони з обмеженим доступом. 

В результаті цього, а також із-за впровадження механізму експертної оцінки майна 

при різних способах приватизації, аукціон став найдешевшою формою приватизації, 

а викуп трудовим колективом найдорожчою.  
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1995 р.викуп товариством покупців

викуп державного майна, зданого в оренду

продаж на аукціоні

продаж за комерційним конкурсом

викуп за альтернативним планом

продаж акцій ВАТ

продаж за некомерційним конкурсом
 

Рис. 2.4. Структура застосування способів приватизації у сфері послуг за 
роками приватизаційного процесу.1 

Таким чином, стимулюючи конкурсні способи приватизації, послабили еконо-

мічну результативність аукціонів і конкурсів для укріплення місцевих бюджетів. 

Продаж з аукціону підприємств побутового обслуговування і комунального госпо-

дарства (особливо в сільській місцевості) часто супроводжувався їх перепрофілю-

ванням на інші види діяльності, які дають вищий прибуток власнику. Це привело до 

підриву матеріально-технічної бази територіальних комплексів послуг. 

Ряд об’єктів сфери послуг приватизується способами, рекомендованими для 

об’єктів великої приватизації. При цьому згідно з Указом Президента України від 

15.06.1993 р. “Про корпоратизацію підприємств”, частина з них пройшла попередньо 

корпоратизацію, що дозволило, з одного боку, прискорити процес приватизації “зве-

рху”, закріпити позиції бюрократичного апарату і створити основу номенклатурної 

приватизації, з другого - створити основу масової (народної) приватизації через сис-

тему майнових сертифікатів (табл.2.3). Через способи великої приватизації привати-

зовуються в основному об’єкти освіти, охорони здоров’я, туризму, зв’язку, транспо-

рту. 

Таблиця 2.3. Корпоратизація підприємств сфери послуг за станом на 1 січня 
1995 р. у розрізі міністерств і відомств [235.-С.136-139]. 

 Підприємства, 
що підлягають 
корпоратизації 

Підприємства, 
комісії привати-
зації яких розпо-

Підприємства, 
акти оцінки 

вартості майна 

Підприємства, рі-
шення про привати-

зацію майна яких 

ВАТ, акції 
яких пере-
дано фон-

ВАТ, плани 
розміщення 
акцій яких 

                                         
Примітка. 1 Складено на основі звітів регіональних відділень Фонду державно-

го майна Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей. 
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чали роботу яких підписано прийнято ду затверджено 

Міністерство тран-
спорту України 

452 4 49 15 20 5 

Міністерство 
зв’язку України 

2 1 1 1 - - 

Державний комітет 
України з житлово-
комунального гос-
подарства 

33 - 33 16 4 4 

Міністерство куль-
тури України 

4 - 4 6 3 3 

Міністерство охо-
рони здоров’я 

5 - 2 2 1 1 

Державний комітет 
України з туризму 

15 1 4 2 2 2 

На відміну від країн з розвинутою ринковою економікою, де процес розвитку 

корпоративних відносин відбувається у вигляді деперсоніфікації великої приватної 

власності на засоби виробництва, в Україні формування корпоративних структур у 

сфері послуг здійснюється шляхом роздержавлення суспільної власності та її персо-

ніфікації трудовими колективами й інвесторами. З трьох можливих методів акціону-

вання - продаж акцій шляхом відкритої передплати або на фондових біржах, реаліза-

ція акцій підприємств у власність трудового колективу, обмін приватизаційних май-

нових сертифікатів на акції підприємств, що приватизуються, - домінує останній. 

Передбачаючи попередній розподіл приватизаційних паперів серед всього населення 

з наданням певних пільг трудовим колективам і адміністрації підприємств, а пізніше 

обмін їх на акції підприємств, що приватизуються, цей метод приводить до створен-

ня величезної кількості дрібних власників акцій, які виступають лише формальними 

власниками приватизованих підприємств, не можуть здійснювати реального впливу 

на адміністрацію, а, отже, на діяльність приватизованих підприємств. Слабке право 

власності в акціонерних товариствах, віддалення її суб’єкта від об’єкта знижує ефек-

тивність управління. Концентрація акціонерного капіталу в малочисельної групи 

власників, формування “золотого ядра”, яке володіє контрольним пакетом акцій, ві-

дбувається за умов відсутності легальної конвертованості майнових сертифікатів, не-

стачі в багатьох регіонах майна для їх розміщення, небажання керівництва реєстру-

вати свої підприємства у ролі емітентів, недостатності розвитку інститутів фондового 

ринку, пасивності інвестиційних фондів щодо інвестування нагромаджених майно-

вих сертифікатів, суттєвого впливу кланових інтересів. В цілому охарактеризована 
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ситуація сповільнює темпи великої приватизації, компроментує ідею “народної при-

ватизації”, стримує формування реального власника і процес інвестування у вироб-

ництво послуг. Негативними моментами приватизації великих і середніх підпри-

ємств сфери послуг є: тенденція до створення закритих акціонерних товариств у піс-

ляприватизаційний період; збереження за державою великих пакетів акцій там, де 

такої необхідності нема, а, відповідно, порушення права дрібних інвесторів і співвла-

сників; приватизація більшості великих підприємств цілісним майновим комплек-

сом, а, значить, перенесення монопольних утворень в систему недержавних форм 

власності. 

Оцінка способів приватизації у сфері послуг дозволяє зробити висновок. В 

Україні та регіонах при приватизації її об’єктів було поєднано варіант номенклатур-

ної приватизації з приватизацією “народною”, хоча остання через низьку ціну прива-

тизаційного майнового сертифіката, несформованість ринку цінних паперів не забез-

печила реальних можливостей громадян щодо інвестування. Завідома не були забез-

печені рівні стартові умови приватизації. Занижена ціна при приватизації полегшила 

умови приватизації лише для певної групи громадян, оскільки більшість з них за рів-

нем своїх грошових доходів спроможна лише на поточне споживання. Програми 

приватизації не дали очікуваного ефекту з точки зору сприятливих умов приватного 

підприємництва, виявились важелем швидкого і дешевого перерозподілу державного 

майна. 

Суттєвим недоліком приватизації у сфері послуг виявилось недостатнє враху-

вання галузевих особливостей функціонування окремих об’єктів. І хоча нормативно 

була визначена необхідність запровадження секторного аналізу для вибору способів, 

темпів і масштабів приватизації в окремих галузях, на практиці застосовувались ти-

пові схеми приватизації майстерень, ательє, будинків побуту, комплексних прийма-

льних пунктів. Оцінка процесу приватизації у сфері послуг в галузевому розрізі свід-

чить, що в найбільшій мірі вона охопила житлово-комунальне господарство і побу-

тове обслуговування населення (табл.2.4). 

Таблиця 2.4. Приватизація державного майна сфери послуг в Україні (підпри-
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ємств) [236.-С.21]. 

Галузь 1992- 1994 р. 1995 р. 
 1993 р.р.  Усього І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

Житлово-комунальне 
господарство 

28 85 302 33 21 77 171 

Побутове обслугову-
вання 

950 1880 3330 201 373 840 1916 

Охорона здоров’я 3 12 55 2 - 2 51 
Культура і мистецтво 8 11 33 - 4 6 23 
Народна освіта 6 8 18 2 - 4 12 
Транспорт і зв’язок

1
 48 166 378 16 52 79 229 

Інші 19 71 102 17 41 14 30 

Недостатнє врахування особливостей приватизації найбільш негативно відо-

бразилось на розвитку таких галузевих підкомплексів ІТКП, як побутове обслугову-

вання населення, житлово-комунальне господарство, культура, санаторно-курортне 

та туристсько-екскурсійне обслуговування, охорона здоров’я. 

При запровадженні загальних моделей приватизації домінує принцип першо-

чергової приватизації малоефективних виробництв. Альтернативно, на нашу думку, 

в основу підходів до визначення меж, особливостей приватизації повинні бути пок-

ладені інші критерії і, зокрема:  потенційна привабливість окремих виробництв сфе-

ри послуг для приватних інвесторів; соціальна значимість об’єкта і критерії суспільс-

тва щодо соціальних гарантій у сфері надання послуг; індивідуальність чи спільність 

споживання послуг. Виходячи з вказаних критеріїв, у сфері послуг можна виділити 

три групи підприємств і установ, до яких слід застосувати диференційовані підходи 

щодо подальшого процесу приватизації: 

 підприємства, які є інвестиційно привабливими для суб’єктів підприємниць-

кої діяльності і їх ефективність дозволяє забезпечити достатнє виробництво вказаних 

послуг суб’єктами ринкових відносин. Сюди слід віднести підприємства побутового 

обслуговування населення, готельне господарство, частину транспорту, житлово-

експлуатаційні управління з обслуговування приватизованих квартир. Ця група підп-

риємств у кінцевому рахунку має бути  приватизована. Місцеві органи влади повинні 

                                         
Примітка. 1 Транспорт і зв’язок представлені з врахуванням обслуговування 

підприємств; інші галузі включають не тільки галузі сфери послуг. 



 119

сконцентрувати свою діяльність на побудові моделі взаємоспівробітництва з цими 

структурами через механізми підтримки їх в окремих видах діяльності або в окремих 

регіональних одиницях; 

  підприємства, які залишаються природними монополістами в наданні пос-

луг, як правило, об’єкти інженерної інфраструктури міст і населених пунктів, які за-

безпечують основу надання житлово-комунальних послуг (мережі газо-, водо-, теп-

лопостачання, система водовідведення і каналізації) переважна кількість підпри-

ємств міського громадського транспорту, кладовища, підприємства електромереж, 

житловий фонд для малозабезпечених. Дані заклади надають послуги, які спожива-

ються колективно, соціально значимі і носять утилітарний характер. Об’єкти такого 

типу повинні залишатись у сфері комунальної власності, утримуватись місцевими 

органами влади або перейти в категорію муніципальних підприємств; 

 підприємства і заклади, які надають послуги з так званим зовнішнім ефек-

том - об’єкти охорони здоров’я, освіти, культури, санаторно-курортного і туристсь-

ко-екскурсійного обслуговування, об’єкти фізкультури і спорту. З точки зору перс-

пектив приватизації в цій групі підприємств можливі варіанти: розвиток і збереження 

державних форм надання послуг, обмежена приватизація, паралельний розвиток 

приватних структур, утворених з ініціативи товаровиробників. 

Реформування власності в промисловості та інших галузях гостро поставило 

проблему використання соціально-культурних об’єктів та об’єктів комунально-

побутового призначення, що є на балансі приватизовуваних підприємств. Чинним 

законодавством України з питань приватизації передбачається, що такі об’єкти мо-

жуть бути: а) передані новому власнику на платній основі згідно з законодавством 

про приватизацію; б) передані новому власнику на умовах оренди; в) передані до 

комунальної власності; г) передані безплатно товариству покупців відповідно до 

ст.24 Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств”. Несинх-

ронність процесів тотального переходу відомчих об’єктів соціально-культурного і 

комунально-побутового призначення в комунальну власність місцевих самовряду-

вань і процесів децентралізації у формуванні місцевих бюджетів спричинила гостро-
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ту і складність проблеми “муніципалізації” соціальних об’єктів. Політика збережен-

ня профілю і нормального функціонування об’єктів сфери послуг (дитячих дошкіль-

них закладів, спортивних таборів, клубів, та ін.) ускладнюється відсутністю коштів у 

місцевих бюджетах, нерівномірністю розміщення відомчих об’єктів сфери послуг по 

населених пунктах, значною відмінністю матеріальної бази цих об’єктів в залежності 

від галузевого профілю “попередніх господарів”, високою зношеністю основних фо-

ндів відомчих об’єктів у зв’язку з погіршенням фінансового стану підприємств-

власників в умовах кризи. 

Передача об’єктів сфери послуг приватизовуваних підприємств у комунальну 

власність зачіпає інтереси приватизовуваного підприємства, працівників соціального 

об’єкта, населення, як споживача і місцевих органів влади. Тому вона повинна за-

безпечити такі цілі: підприємству - скоротити невиробничі витрати; колективам соці-

альних об’єктів - зберегти профіль роботи і робочі місця; населенню - на втратити 

можливість користуватися гарантованим мінімумом соціальних благ; місцевим орга-

нам влади - виконати соціальні функції з обслуговування населення і не допустити 

соціального напруження. Вирішення цих проблем може бути забезпечене такими 

шляхами: удосконалення механізмів формування місцевих бюджетів, зниження їх 

залежності від економічного стану підприємств регіону через збільшеня частки за-

кріплених і скорочення частки регульованих доходів; збільшення частки послуг, які 

надаються за рахунок коштів споживачів при узгодженості з темпами зростання реа-

льної заробітної плати; акумуляція коштів для тимчасового утримання соціально-

інфраструктурного фонду і використання їх для збереження гарантованого соціаль-

ного мінімуму послуг; попередня, передуюча передачі у комунальну власність сана-

ція об’єктів сфери послуг підприємствами, які приватизуються, визначення її як умо-

ви приватизації. 

Такий підхід дозволив би забезпечити оптимальне поєднання інтересів 

суб’єктів організаційно-економічного механізму реформування власності в сфері по-

слуг, не допустив швидкого перепрофілювання об’єктів, що, на жаль, стало масовим 

явищем. Об’єктивна необхідність комплексного розвитку сфери послуг, завдання 
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виконання соціальних функцій в розвитку регіонів вимагають формування організа-

ційного механізму цього процесу через розробку підпрограм передачі об’єктів сфери 

послуг приватизовуваних підприємств у комунальну власність у складі регіональних 

програм приватизації. 

Найбільш значні відмінності в реальних правах громадян на придбання держа-

вного майна проявляються у часовому аспекті. Це в певній мірі пояснюється індек-

саціями вартості основних фондів, але головним чином змінами методології оцінки 

вартості майна об’єктів приватизації. У світовій практиці відпрацьовані три стандар-

тні методи оцінки майна: метод, який базується на оцінці вартості активів; метод, 

який базується на співвідношенні між цінами і доходами; метод, заснований на вра-

хуванні дисконтованої вартості очікуваного в майбутньому притоку готівки. У 

зв’язку з нерозвинутістю ринку нерухомості, збереженням деформації цін і взаємо-

заборгованості підприємств, відсутністю розвинутого ринку цінних паперів, нестабі-

льним рівнем інфляції, жоден з вказаних методів не використовується при оцінці ва-

ртості майна в Україні. За тривалий період приватизації в Україні використовувалось 

три методики оцінки вартості майна [241, 242, 243]. Кожна наступна методика вра-

ховувала досвід приватизації, вводила нові положення, які перешкоджали розпрода-

жу державної власності за безцінь. Найбільш кардинальних змін зазнали методичні 

положення щодо оцінки вартості орендованого майна.  

Згідно з методикою 1993 р. вартість майна, зданого в оренду, не індексувалася. 

В 1993 р.. була введена індексація запасів і затрат, що на певний період ускладнила 

викуп орендованого майна, а пізніше при високих темпах інфляції знову поставила 

організації орендарів у більш вигідні умови порівняно з трудовими колективами 

державних підприємств. Методика, прийнята 18.01.1995 р., передбачила індекацію 

не тільки вартості запасів і затрат, зданих в оренду, але й усіх оборотних засобів. 

Внаслідок такого підходу значно збільшується вартість майна, яке підлягає привати-

зації (перукарень, пралень), яким при оренді важко бути прибутковими. Фактично 

орендні підприємства були прирівняні до комерційних структур. Зміна формули оці-

нки вартості оборотних коштів в методиці 1995р. призвела до різкого підвищення 
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вартості оборотних коштів, перетворення оренди в найбільш дорогий спосіб прива-

тизації. Цьому сприяло і запровадження експертної оцінки майна. Певні методологі-

чні та організаційні проблеми в приватизації об’єктів сфери послуг виникли у зв’язку 

з реалізацією Указу Президента №827 “Про заходи по прискоренню малої привати-

зації в Україні”, зокрема, “Положення про патент на право оренди приміщень”, “По-

ложення про вартість  патенту”, згідно з якими будови, в яких знаходяться об’єкти 

малої приватизації, повинні бути викуплені, а якщо на це є заборона, орган привати-

зації продає патент на право оренди цього приміщення на строк не менше 10 років. 

Ці положення, ставши в суперечність з “Законом про оренду”, поставили орендарів у 

повну незахищеність, необхідність здійснення подвійної оплати за споруди і примі-

щення - орендної і патентної плати. Багато закладів сфери послуг знаходиться в 

приміщеннях, які не підлягають приватизації (пам’ятки культури та ін.), утримуючи 

за необхідністю водо-, тепло- та інші комунікації, здійснюючи їх ремонт. Це приво-

дить до погіршення фінансового стану таких установ і неможливості нагромадження 

коштів для приватизації, а з введенням експертної оцінки будівель процес викупу 

стає непомірно дорогим. 

Мета приватизації державного майна - створення нового економічного середо-

вища, в якому діяльність підприємств з надання послуг була б ефективною як для 

підприємств, так і для населення. Дослідження роботи місцевих органів управління з 

організації приватизації в окресленому регіоні свідчить, що на практиці не відпра-

цьований і не задіяний механізм оцінки економічних і соціальних наслідків привати-

зації підприємств державної власності взагалі і в окремих галузях, зокрема. В регіо-

нах України відсутня загальноприйнята статистична інформація і аналітичні форми, 

які б дозвилили достатньо повно кількісно оцінити процес приватизації в сфері пос-

луг, його соціальні наслідки, ефективність роботи підприємств у постприватизацій-

ний період. Виникає проблема формування спеціальної інформаційно-довідкової ба-

зи з даного напрямку. За відсутності достатньої статистичної бази можуть бути ви-

користані методи соціологічних обстежень, експертних оцінок, розробки паспортів 

територій. 
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Для оцінки діяльності підприємств у постприватизаційний період в процесі до-

слідження нами було використано метод вибіркового обстеження ста підприємств 

сфери послуг м.Тернополя, які здійснили реформування власності в рамках програм 

малої приватизації. Вивчення даних опитування свідчать, що, незважаючи на негати-

вні явища в ході приватизації державного майна у сфері послуг, підприємства, де 

сформувався реальний власник, після приватизації працюють більш ефективно. Пе-

реважна більшість (60,7%) збільшили обсяг реалізації послуг, 45,2% обстежених під-

няли, а 52% не допустили зменшення клієнтів, 64% підприємств зберегли попередню 

кількість робочих місць, а 26,2% - їх збільшили. Інтенсивність праці в більшості дос-

ліджуваних приватизованих підприємств зросла (58,3%), що дозволило підняти при-

бутковість (50% досліджуваних підприємств), суттєво збільшили доходи працюючих 

(39,3% підприємств) або недопустили їх зниження (40,7% підприємств). 

Порівняння показників функціонування приватизованих підприємств і підпри-

ємств державної власності показує значну перевагу перших практично по всіх пози-

ціях. Серед підприємств недержавних форм власності найефективнішими виявилися 

приватні, показники діяльності яких значно перевищують аналогічні в колективних і 

змішаних виробництвах. В результаті приватизації підприємства в основному збері-

гають профіль своєї попередньої діяльності, що закономірно для підприємств, біль-

шість яких приватизовано способом викупу трудовим колективом, і лише частина 

(приблизно третина) розширює або змінює його. Проведені обстеження показують, 

що ефективніше працюють підприємства, які мають більший післяприватизаційний 

період [187.-С.8]. Однак, всі групи приватизованих підприємств частіше реінвесту-

ють, ніж вкладають додаткові кошти у виробництво. Аналіз напрямків використання 

прибутку підприємствами сфери послуг свідчить, що найчастіше він використову-

ється на проведення “косметичного” або капітального ремонту приміщень, на мате-

ріальне стимулювання працюючих і покращення умов їх праці і в меншій мірі на 

придбання обладнання і модернізацію виробництва (додаток Б табл.Б.6). Серед про-

блем післяприватизаційної діяльності найбільш гострими є: проблема високих пода-

тків (відзначили 96% опитаних), неузгодженість і нестабільність законодавства з пи-



 124

тань приватизації, фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання (71% 

опитаних), проблема приміщень, корумпованість органів влади, рекет, відсутність 

знань з управління бізнесом, проблеми кредитів, доступу до інформаційних і комуні-

каційних систем. Це не дозволяє у повній мірі відчути потужний потенціал привати-

зованого сектора, як умови і фактора функціонування ринків послуг. 

Оцінка постприватизаційної діяльності підприємств сфери послуг свідчить, що 

об’єктивною умовою забезпечення ефективності приватизації, як складової інститу-

ціональних змін в ІТКП, повинна стати постприватизаційна підтримка приватизова-

них підприємств. Аналіз використання коштів від приватизації у 1992-1995 р.р. і на 

1996 р. свідчить, що вони не в достатній мірі спрямовуються на підтримання прива-

тизованих підприємств, створення нових робочих місць, кредитування їх технічного 

переозброєння. Домінують фіскальні цілі приватизації. Так, зокрема, Державною 

програмою приватизації передбачалось перерахування у 1993 р. в бюджет 30% кош-

тів, які надходять від приватизації, у 1994 р. відповідно - 50%. Фактично Законом 

України “Про Державний бюджет України на 1994 р.” цей розмір зменшений на 50% 

у 1993р. і 80% у 1994 р. [128.-С.7]. У 1995 р. відрахування до бюджетів склали 60,2% 

надходжень на рахунки позабюджетних фондів [236.-С.20]. Найбільш важливим на-

прямком повинна стати інвестиційна підтримка приватизованих підприємств в пріо-

ритетних видах послуг. До них слід віднести підприємства, які надають малорента-

бельні утилітарні та соціально-значущі види послуг. Зусилля регіональних органів 

управління мають бути спрямовані на збереження матеріально-технічної бази 

об’єктів сфери послуг. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми могло б бути за-

провадження інвестиційного контракту, як способу продажу нерухомості в процесі 

приватизації комунальної власності. Швидкого організаційного вирішення вимага-

ють питання щодо приватизації частини об’єктів сфери послуг, від яких відмовились 

як підприємства, так і місцеві Ради народних депутатів. 

Запровадження моніторингу процесів приватизації, його соціальних наслідків і 

діяльності підприємств у постприватизаційний період в кожному регіоні вимагає ві-

дпрацювання його методики. В цілому вона могла б бути представлена як сукупність 
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таких складових: методика аналізу ходу приватизації (за показниками темпів прива-

тизації в розрізі галузевих груп і видів послуг, районів, причин, які стримують прива-

тизацію в цілому і в окремих галузевих групах); методика оцінки і прогнозування її 

наслідків (за показниками збільшення або зменшення виробництва послуг, розмірів 

надходжень в доходну частину бюджету, скорочення або збільшення безробіття, 

зростання робочих місць, підвищення рівня життя населення і т.ін.); методика оцінки 

результатів діяльності приватизованих підприємств (за показниками оцінки вироб-

ничої діяльності, показниками ліквідності та фінансової стійкості). В контексті захо-

дів з організації моніторингу слід запровадити механізм контролю за виконанням 

угод купівлі-продажу, особливо стосовно об’єктів сфери послуг у сільській місцевос-

ті, включити блок довідкової інформації з питань приватизації у сфері послуг в про-

грами інформаційного забезпечення регіонального управління. Для оцінки ходу при-

ватизації у сфері послуг можна використати: первинну (вихідну) інформацію, яка 

знаходиться в регіональних відділеннях фонду держмайна і їх бюлетенях, зокрема, 

форму І-П “Приватизація”, дані актів інвентаризаційних комісій, підготовлених для 

купівлі-продажу підприємств, дані про суми відрахувань коштів у місцеві бюджети в 

процесі приватизації, податкових адміністрацій і банків, статути акціонерних това-

риств, угоди про оренду, угоди приватизації між регіональними фондами майна і но-

вими власниками підприємств щодо технічного переоснащення підприємства, збе-

реження його профілю, номенклатури послуг, заходів з утримання соціальних 

об’єктів; свідоцтва про акціонерні товариства, засновниками яких виступили регіо-

нальні фонди держмайна; свідоцтва про власність на державні (комунальні) частки 

(паї, акції) в капіталі акціонерних товариств; документи про нарахування дивідендів і 

виручки від приватизації підприємств у відповідності  з планом доходів відповідних 

бюджетів. Крім створення банку інформації про хід приватизації необхідно розроби-

ти пакет форм і таблиць, які б дозволили зробити порівняльний аналіз роботи підп-

риємств, що змінили форми власності, оцінити напрямки зміни галузевої і територіа-

льної структури ІТКП за формами власності, проаналізувати фінансові відносини в 

процесі приватизації. В перелік таблиць і форм можуть ввійти: оцінка вартості будов, 
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споруд, машин, устаткування та інших основних фондів (яка є в актах оцінки майна, 

що передається в регіональні фонди майна); оцінка вартості незавершеного капіта-

льного будівництва і невстановленого устаткування в сфері послуг; оцінка і наяв-

ність довгострокових фінансових вкладень; оцінка і наявність матеріальних активів, 

запасів, грошових та інших фінансових активів.  

Продовжуючи процес приватизації у сфері послуг, слід врахувати певні особ-

ливості галузевих підкомплексів. Зокрема, приватизація у сфері санаторно-

курортних і туристсько-екскурсійних послуг в більшій або меншій мірі має бути об-

меженою і поетапною. Певна частка об’єктів цих підкомплексів повинна залишитись 

в державній, комунальній, профспілковій власності і власності громадських органі-

зацій. Це стосується об’єктів, які знаходяться в національних парках, заказниках, за-

повідниках, об’єктів, які покликані обслуговувати хронічно хворих, інвалідів, профі-

льних (туберкульозного, кардіологічного та іншого профілю). Передача іншої частки 

об’єктів у приватну власність може здійснитись через способи малої приватизації ві-

домчих невеликих об’єктів (баз відпочинку, турбаз, туристичних кутків) і акціону-

вання великих санаторно-курортних комплексів. В системі санаторно-курортних і 

туристичних послуг ефективним був би, на наш погляд, симбіоз форм власності, де 

безплатність поєднується з платністю. Його слід розвивати в підкомплексах медич-

ного обслуговування, освітніх послуг, послуг закладів культури, фізкультури і спор-

ту. Приватизація в медичному обслуговуванні повинна охопити консультативно-

лікувальні, стоматологічні заклади та патронажне обслуговування. Організаційно це 

може бути досягнуто через виділення в лікувальному закладі відповідного підрозділу 

в самостійну госпрозрахункову одиницю і наступну їх приватизацію. В системі осві-

ти організаційний шлях роздержавлення і приватизації може стосуватись вищих і се-

редніх учбових закладів через поетапне виділення групи державних закладів, які за-

лишаються у сфері державного фінансування, корпоратизацію і акціонування решти 

з них. Створення приватної мережі в галузевому підкомплексі послуг культури може 

стосуватись таких об’єктів як відеосалони, бібліотеки, музеї, окремі курси. В системі 

фізкультури і спорту перспективним слід розглядати приватну мережу тренажерних 
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залів, клубів оздоровчої гімнастики, басейнів, кортів. 

Найбільш актуальними проблемами удосконалення і прискорення приватизації 

сфери послуг, які вимагають швидкого організаційного вирішення на рівні регіонів, 

слід вважати: зняття заборони на приватизацію приміщень, яку ще допускають міс-

цеві органи виконавчої влади щодо будівель, в яких розташовані об’єкти сфери пос-

луг; чітке визначення критеріїв щодо частки державної власності в майні господар-

ських товариств, у т.ч. відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпо-

ратизації, зменшення її величини; подальша деконцентрація виробництва, виділення 

структурних підрозділів в майнових комплексах, спрямована на недопущення моно-

польних утворень в процесі приватизації; здійснення приватизації підприємств сфери 

послуг разом з земельними ділянками, що може сприяти залученню іноземних інвес-

тицій; прискорення формування біржового та позабіржового ринку цінних паперів, 

посилення контролю за реєстрацією емітентів; розвиток прогресивних ринкових ор-

ганізаційних утворень корпоративного типу на базі приватизованих цілісних майно-

вих комплексів; створення фондів сприяння приватизації в регіонах - з метою фінан-

сової підтримки переозброєння, реконструкції і розширення матеріальної бази. 

Таким чином, дослідження, проведені в окремих регіонах, свідчать, що розде-

ржавлення і приватизація, як організаційні форми інституціональної зміни ІТКП, ви-

явилися недостатньо послідовними, недостатньо швидкими і недостатньо контро-

льованими процесами. Однак, незважаючи на суперечливість цього процесу, недос-

коналість законодавства і організації приватизації, невирішеності ряду методологіч-

них проблем, відсутності об’єктивної оцінки соціальних наслідків і реальної післяп-

риватизаційної підтримки приватизованих підприємств, вони підготували підгрунтя 

для трансформації територіально-організаційних структур ІТКП, запровадження ри-

нкових відносин між споживачем і виробником послуг, між суб’єктами господарю-

вання. 
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 2.3. Трансформація територіально-організаційних структур ІТКП в 

економіці перехідного періоду 

Дослідження організаційних аспектів формування ринку послуг свідчить, що 

зміни, які суттєво зачепили інституціональну структуру ІТКП, проявились в розпаді 

старих структур і народженні інститутів, які базуються на індивідуальній ініціативі 

індивідів. 

Враховуючи поліструктурність комплексу, трансформацію його організацій-

ної структури слід оцінити з точки зору зміни: форм власності у виробничо-

організаційній структурі комплексу і його продукті; складу організаційно-правових 

форм підприємств (форм господарювання) і особливостей їх підприємницької діяль-

ності в економіці перехідного періоду; розмірності підприємств і форм відносин між 

великими і малими формуваннями; співвідношень між спеціалізованим сектором 

сфери послуг і сектором непрофільних підприємств. 

В основі цього аналізу лежить оцінка трансформації власності в ІТКП. Якщо в 

1990р. він був представлений державною і колективною формами власності, то в 

економіці перехідного періоду повним комплектом перехідних форм - загальнодер-

жавною, комунальною, колективною, приватною, змішаною.1 Зміна форм власності 

найбільш суттєво відобразилась на зміні складу показника кінцевої продукції ком-

плексу послуг. Якщо в 1991р. частка підприємств державної власності в реалізації 

платних послуг населенню України становила 87%, то в 1995р. - 77,3%. Відповідно у 

Івано-Франківській області це співвідношення склало 88,1% і 86,2%, у Львівській 

87,4% і 74,8%, Тернопільській 94,0% і 90,3% (табл.2.5). 

Таблиця 2.5. Структура реалізації платних послуг населенню України та її регі-
онів у 1995 р. за формами власності (%)2 

 Україна Івано-
Франківська об-

ласть 

Львівська об-
ласть 

Тернопільська 
область 

                                         
Примітки: 1 Виділялась вітчизняною статистикою до 1995 р. 

                  2 Розраховано за [279, С.1, 2, 3, 283, 285, 394, 395, 552, 553, 554]. 
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Зведені дані в цілому 100,0 100,0 100,0 100,0 
Приватна власність 0,4 1,1 0,3 2,1 
Колективна власність 22,2 12,7 24,9 6,9 
Державна власність у 
тому числі 

77,3 86,2 74,8 90,3 

Загальнодержавна 58,9 81,0 74,7 49,1 
Комунальна 18,4 5,2 0,1 41,2 
Власність іноземних 
держав 

0,1 - - 0,7 

Незважаючи на певні інституціональні зміни в структурі реалізації послуг на-

селенню в Україні в цілому і регіонах Галичини, домінуючою залишається державна 

власність, слабо представлена приватна і практично відсутня (за винятком Терно-

пільської області) власність іноземних держав. Вклад приватного сектора економіки 

за обсягом реалізації послуг неадекватний його частці в загальній кількості підпри-

ємств. Це пояснюється тим, що інститут приватної власності представлений дрібним 

приватним власником, який має певне устаткування і здійснює підприємницьку дія-

льність, як одна особа, або приватним власником, який використовує найману пра-

цю, але не в значних обсягах. Іншими словами в першому і в другому випадку обся-

ги бізнесу в сфері послуг є не великими. Великі підприємства, в результаті повільних 

темпів великої приватизації, в основному зосереджуються в державній власності, що 

й визначає її домінуючу роль у створенні кінцевого продукту ІТКП. Найбільш суттєві 

зміни в структурі відносин власності мають місце в побутовому обслуговуванні на-

селення, галузевому підкомплексі туристсько-екскурсійних послуг, послуг фізичної 

культури і спорту, підкомплексі санаторно-курортних послуг (додаток Б табл.Б.7). 

Державна власність залишається домінуючою в продукті більшості галузевих підко-

мплексів. Виняток складають підкомплекси туристсько-екскурсійних, санаторно-

курортних та оздоровчих послуг, частка недержавних форм власності в реалізації по-

слуг яких в Україні складає, відповідно, 70,9% і 65,2%. Елементи приватної власнос-

ті присутні в усіх галузевих групах послуг, хоча їх частка незначна. В цьому відно-

шенні дещо виділяються побутове обслуговування населення (2,4%), туристсько-

екскурсійні послуги (4,4%), послуги охорони здоров'я (1,0%), інші послуги (1,29%). 

Колективна форма власності, як складова інституціональної структури комплексу 

послуг в 1995р. найбільш суттєву роль відіграє в реалізації побутових послуг 
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(54,0%), туристсько-екскурсійних (66,5%) та санаторно-курортних (65,1%). 

Охарактеризовані форми власності представлені новими організаційно-

правовими структурами (формами господарювання), які відображають особливості 

підприємницької діяльності в сфері послуг перехідного періоду. В результаті розде-

ржавлення і приватизації взамін державним підприємствам і кооперативам, які пред-

ставляли колективну власність, в ІТКП регіонів сформувались такі форми господа-

рювання: 

в рамках державної власності - підприємство загальнодержавної власності і 

державно-комунальне підприємство (в усіх галузевих групах); 

в рамках приватної власності - приватне індивідуальне підприємство (в побу-

товому обслуговуванні населення, пасажирському транспорті, підкомплексі охорони 

здоров'я, правових послуг), сімейне підприємство (в побутовому обслуговуванні на-

селення), приватне підприємство (в усіх галузевих групах за винятком послуг по 

утриманню дітей у дошкільних закладах); 

в рамках колективної власності - в усіх галузевих групах колектив трудівників 

(колективне підприємство), господарське товариство (1994р.), кооператив; 

в рамках змішаної форми власності - орендне підприємство, орендне побуто-

ве підприємство, спільне підприємство, відкрите акціонерне товариство, закрите ак-

ціонерне товариство, об'єднання громадян. В 1995 р. ці форми господарювання були 

включені до колективної власності, в результаті чого вона на сьогодні представлена 

крім названих структур (колективного підприємства і кооперативу) орендними підп-

риємствами (в усіх видах послуг), спільними підприємствами (в усіх видах послуг за 

винятком галузевого підкомплексу правових і банківських послуг), асоціаціями і ін-

шими об'єднаннями громадян (в усіх галузевих підгрупах послуг), відкритими і за-

критими акціонерними товариствами, корпораціями, консорціумами, концернами. 

Участь підприємницьких структур даних форм господарювання в забезпечен-

ні надання послуг в досліджуваних регіонах в 1995 р. характеризується такими да-
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ними (табл.2.6).1 В наданні послуг населенню України і досліджуваних регіонів до-

мінуючу роль відіграють такі форми господарювання: в секторі приватної власності - 

приватне підприємство; в секторі колективної власності - колективне підприємство і 

акціонерне товариство; в секторі державної власності - підприємство загальнодержа-

вної власності. Переструктуризація організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності в сфері послуг дозволила забезпечити таку їх участь у видовій структурі 

послуг населенню (табл.2.7). Процеси розвитку організаційно-правових форм підп-

риємництва сформували новий тип організаційних структур галузевих підкомплексів 

сфери послуг (додаток В табл.В.1). 

 

 

 

 

Таблиця 2.6. Частка основних організаційно-правових форм підприємницької 
діяльності в забезпеченні обсягу реалізації платних послуг населенню України 

та її регіонів (%) в 1995р. 

 Україна Івано-Франківська 
область 

Львівська 
область 

Тернопільська 
область 

Всього надано послуг різними 
формами власності 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ 0,4 1,1 0,3 2,1 
Індивідуальне підприємство 0,03 0,5 0,07 1,0 
Сімейне підприємство 0,01 0,1 0,03 0,1 
Приватне підприємство 0,36 0,5 0,2 1,0 
КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ 22,2 12,7 24,9 6,9 
колективне підприємство 4,5 9,0 1,2 2,3 
спільне підприємство 0,17 0,45 1,3 0,0 
кооператив 0,05 0,01 0,1 0,01 
орендне підприємство 2,39 0,05 0,5 1,0 
орендне побутове підприємство 0,92 0,07 0,1 5,1 
відкрите акціонерне товариство 6,0 0,87 6,4 0,03 
закрите акціонерне товариство 1,15 0,32 0,5 2,1 
асоціація 0,01 0,0005 0,0 0,0 
корпорація 0,03 0,00 0,0 0,0 
консорціум 0,001 0,00 0,0 0,0 
концерн 0,03 0,00 0,0 0,001 

                                         
Примітка. 1 Розраховано за [279, С.1-32, 283-310, 393-419, 552-579]. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ 77,3 86,2 74,8 90,3 
підприємство загальнодержавної 
власності 

58,9 81,0 74,7 49,1 

державно-комунальне підприєм-
ство 

18,4 5,2 0,1 41,2 

ВЛАСНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ДЕР-
ЖАВ 

0,1 0,0 0,0 0,7 

підприємство іноземних суб'єктів 
господарювання 

0,1 0,0 0,0 0,7 

 

В результаті трансформаційних процесів відбулась не тільки кількісна пере-

структуризація ІТКП, але й зміна якісного змісту форми власності і господарювання. 

Так зокрема, колективні підприємства на відміну від попередніх форм, в яких межі 

форм власності розмиті, мають їх більш визначеними. Державні підприємства набу-

ли більш чіткого визначення з точки зору власника - загальнодержавних і регіональ-

них органів управління. В приватній власності інтенсивно розвиваються приватні пі-

дприємства з найманою працею. 

 

 

Таблиця 2.7. Структура послуг населенню України, наданих, окремими форма-
ми господарювання у 1995р., %1 

 державна власність приватна власність колективна власність 
 підпри-

ємство 
загально-
державної 
власності 

державно-
комуна-

льне  
підприєм-

ство 

індивідуа-
льне при-

ватне підп-
риємство 

сімейне 
підприєм-

ство 

приватне 
підприєм-

ство 

колектив-не 
підпри-
ємство 

коопера-тив орендне 
підприєм-

ство 

акціонерне 
товариство 

Усього послуг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у т.ч. побутові 5,8 27,3 43,6 100,0 59,2 69,7 41,3 54,7 47,7 
пасажирський 
транспорт 

44,7 15,6 0,7 - 5,8 5,7 0,5 1,4 2,1 

зв’язку 12,8 3,0 - - 1,1 0,8 0,1 0,2 0,3 
житлового гос-
подарства 

2,5 9,0 - - 0,9 2,5 3,0 13,0 3,4 

по утриманню 
дітей в дошкіль-
них закладах 

1,2 2,2 - - - 0,3 1,1 0,9 0,7 

культури 1,0 4,0 - - 1,4 5,2 0,1 2,3 0,4 
туристсько-
екскурсійні 

1,2 0,4 - - 18,3 10,1 0,1 0,3 15,4 

                                         
Примітка. 1 Розраховано за [279.-С.1-32]. 
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фізичної культу-
ри і спорту 

0,2 0,2 - - 0,3 - - 0,2 0,1 

охорони здоров’я 1,1 2,7 - - 3,3 0,4 0,3 0,7 0,6 
санаторно-
курортні 

7,3 3,8 0,5 - 2,1 4,0 26,8 13,1 24,3 

правового харак-
теру та банків 

1,5 0,3 6,2 - 0,6 0,8 - - 0,4 

комунальні 17,4 29,3 - - 0,1 0,4 1,5 12,2 1,6 
інші види послуг 3,3 2,2 49,1 - 6,7 0,8 20,9 0,9 3,0 

Аналіз процесів трансформації організаційної структури ІТКП в розрізі форм 

господарювання дозволяє зробити ряд важливих для розуміння моделі його функці-

онування в економіці перехідного періоду висновків: генезис підприємницьких стру-

ктур в нові форми господарювання в сфері послуг здійснюється не з приватної влас-

ності і ринку, а з розпаду державних структур, що впливає на характер відношення 

працівників до власності; старі форми господарювання не залишаються незмінними і 

починають набирати нового змісту і форм діяльності, адекватних рівню сформовано-

сті ринкового середовища, однак залишаються в значній мірі залежними від держа-

ви; трансформаційні процеси в окремих галузевих підкомплексах надзвичайно шви-

дкі і в певній мірі не прогнозовані; нестача початкового капіталу у більшості грома-

дян визначає умови найбільшого поширення в сфері послуг підприємств колективної 

власності, як домінуючої для перехідного періоду; в процесі трансформації організа-

ційної структури ІТКП створюються, хоча і повільно об'єднання підприємницьких 

структур (власників), асоціації, які могли б стати основою демократичної моделі роз-

витку комплексу. 

Трансформація організаційних структур в сфері послуг здійснюється в резуль-

таті застосування системи способів демонополізації - стимулювання виходу на мо-

нополізовані ринки нових суб'єктів господарювання через розвиток малого бізнесу і 

руйнацію державних монопольних утворень шляхом створення самостійних діючих 

підприємств на базі структурних підрозділів державних підприємств і об'єднань (фа-

брик індпошиття і ремонту одягу, фабрик "Індтрикотаж", об'єднань "Побутрадіотех-

ніка" та ін.). 

Дослідження процесів розвитку малого підприємництва в сфері послуг (2.1) 

дозволяє оцінити трансформацію організаційної структури комплексу щодо співвід-
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ношення малого, середнього і великого бізнесу в його складі. Аналіз статистичної 

звітності, яка реально дозволяє характеризувати трансформаційні зміни лише стосо-

вно двох груп підприємств - великих і малих, свідчить, що малі підприємства, висту-

паючи основною передумовою трансформації територіально-організаційної структу-

ри ІТКП, тільки входять і закріплюються в ній. Формування бізнес-карт (додаток В 

табл.В.2) і картограм (рис.2.5-2.7) показує, що у Івано-Франківській області практи-

чно в усіх адміністративних районах ступінь насищеності території об'єктами малого 

бізнесу нижча 0,5 одиниць на 1000 жителів, у Львівській такий рівень характерний 

для 2 з 20 адміністративних районів, у Тернопільській - 12 з 17 адміністративних ра-

йонів. Більше одного підприємства на 1000 жителів зосереджено у двох районах 

(Тернопільському і Гусятинському) Тернопільської області, одному районі (Тисме-

ницькому) Івано-Франківської області й одному (Пустомитівському) Львівської об-

ласті. Основна частина малих формувань сфери послуг зосереджується в обласних 

центрах і великих містах. У сільській місцевості Івано-Франківської області розмі-

щено всього 5% загальної кількості малих підприємств, у Львівській, відповідно - 

13%, Тернопільській - 19%.  
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Рис. 2.5. Розміщення малих підприємств сфери послуг населенню на тери-
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торії Івано-Франківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Розміщення малих підприємств сфери послуг населенню на тери-
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торії Львівської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Розміщення малих підприємств сфери послуг населенню на тери-
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торії Тернопільської області. 

В сільській місцевості Лановецького району (Тернопільська обл.), Бродівсько-

го, Турківського районів (Львівська обл.) мережа малих підприємств сфери послуг 

не сформувалась. У Івано-Франківській області таке явище характерне для 11 з 14 

адміністративних районів. 

В залежності від технологічної специфіки виробничих процесів у галузевих пі-

дкомплексах формуються різні типи взаємовідносин між великими та малими підп-

риємствами: відносини конкуренції, при яких великі і малі підприємства змагаються 

в сфері надання однорідних видів послуг (наприклад, в житлово-комунальному гос-

подарстві між великими і малими ремонтно-будівельними підприємствами з надання 

послуг з ремонту житла, будівництва дачних будинків, гаражів); відносини взаємодії, 

які проявляються в розподілі певних функцій при наданні послуг та технічному спів-

робітництві, як, наприклад, в галузі зв’язку; відносини взаємодоповнення, при яких 

розмірна група, переваги якої найбільш чітко виражені, доповнюється іншими типа-

ми підприємств (у туристсько-екскурсійному обслуговуванні, пасажирському транс-

порті, в утриманні дітей в дошкільних закладах). Дослідження дозволяють зробити 

висновок, що в ІТКП означених регіонів чітко намітилась тенденція до поглиблення 

відносин взаємодоповнення малого і  великого бізнесу, розвиваються відносини вза-

ємодії, які при невідлагодженості інституцій ринку допомагають розвинутись і зміц-

нитись малому підприємництву. Однак за цих обставин та збереження можливостей 

малих підприємств в умовах видової нерозвинутості ринку відійти від прямої конку-

ренції, відносини конкуренції між великими і малими підприємствами, як 

обов’язкова умова ринкового середовища, набувають тенденцію до звуження. 

В значній мірі сутність трансформаційних процесів в організаційних структу-

рах ІТКП визначає зміна співвідношень спеціалізованих і непрофільних підприємств 

в діяльності і кінцевому продукті комплексу. Спеціалізовані підприємства, для яких 

надання послуг є одним із основних видів діяльності, на сьогодні в залежності від 

підпорядкованості поділяються на: самостійні спеціалізовані підприємства і спеціалі-

зовані, що знаходяться у відданні спеціалізованих (профільних) міністерств і відом-
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ств сфери послуг. Розгортання процесів децентралізації, реформування власності 

змінюють роль галузевої спеціалізації, створюють реальні умови для виходу спеціа-

лізованих підприємств з під відомчого підпорядкування. Так, зокрема, комерціаліза-

ція в галузі побутового обслуговування населення, викликала різке збільшення кіль-

кості самостійних спеціалізованих підприємств. За період з 1.01.1992 р. по 1.04.1993 

р. у Івано-Франківській області з 35 великих підприємств і об'єднань було сформова-

но 193 комерціалізовано створених самостійних підприємства, у Львівській з 59 - 

676, у Тернопільській - з 61 підприємства - 279. Підприємства, які працювали в ланці 

однорідної галузевої сукупності структурних одиниць в заданих зверху відомством 

параметрах, починають функціонувати самостійно в складі територіально-

поселенських систем, які є середовищем багаторідної галузевої сукупності структур-

них одиниць, і пристосовуватись до їх вимог. Відомча підпорядкованість в основно-

му зберігається в таких галузях сфери послуг як залізничний, повітряний транспорт, 

в галузі зв’язку, вищій освіті, тобто в галузях, підприємства яких функціонують на 

міжрегіональному рівні. Підкомплекс спеціалізованих підприємств складає основу 

організаційної структури комплексу послуг населенню досліджуваних регіонів, од-

нак в 1992-1995 р.р. спостерігається однозначна тенденція до скорочення його част-

ки в складі ІТКП і зменшення питомої ваги наданих ним послуг, (табл.2.8). 

Зазначені тенденції чітко виражають процеси вертикальної диверсифікації ка-

піталу в ІТКП, що відображає орієнтацію підприємств на розширення видів діяльно-

сті, прояви рис, характерних для функціонування фірм в ринковій економіці. Певні 

відхилення від загальної тенденції, які мають місце у Львівській області, обумовлені 

значною питомою вагою в даному регіоні (близько 30%  в загальній структурі) сана-

торно-курортних і оздоровчих послуг, що надаються в основному спеціалізованими 

підприємствами. Обсяг цих послуг на фоні тенденцій до зниження споживання ін-

ших видів послуг зріс, як за рахунок збільшення числа відпочиваючих, так і за раху-

нок зростання цін. В структурі послуг непрофільних підприємств найбільшу питому 

вагу займають побутові (8%-20%), пасажирського транспорту - 21,3%, санаторно-

курортні та оздоровчі (7%-20%), комунальні послуги (27%-55%), послуги житлового 
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господарства (3%-19%). Непрофільні підприємства у Івано-Франківській області на-

дають 13,3% послуг пасажирського транспорту. 

Таблиця 2.8. Частка спеціалізованих підприємств в загальній кількості підпри-
ємств компексу послуг та загальному обсязі наданих платних послуг  населен-

ню, %1 

 Україна ОБЛАСТІ 
  Івано-Франківська Львівська Тернопільська 

Частка спеціалізованих підприємств 
в загальній кількості 

    

1992 рік 41,2 53,1 56,4 51,2 
1993 рік 40,0 52,0 56,0 49,7 
1994 рік 39,0 49,6 55,4 30,0 

Частка платних послуг, наданих спе-
ціалізованими підприємствами в за-
гальному обсязі наданих послуг 

    

1992 рік 76,5 79,2 78,0 90,0 
1993 рік 76,3 75,7 85,0 87,0 
1994 рік 74,7 69,1 85,6 86,8 
1995 рік 72,1 15,2 93,2 75,3 

Маючи позитивний вплив на формування конкурентного середовища в ІТКП, 

непрофільні підприємства не завжди можуть органічно вписатись в його склад. Дос-

лідження, проведені в регіонах показали, що їх розвиток неузгоджений з розвитком 

спеціалізованих в питаннях розміщення, що призводить до нераціонального викори-

стання фінансових і матеріальних ресурсів як підприємств, так і  регіонів, диспропо-

рцій у соціальному розвиткові окремих територій. 

В умовах адміністративно-командної системи відправною базою побудови 

мережі об'єктів сфери послуг, які вмонтовувались в господарську систему певної те-

риторії, виступали нормативи їх розвитку по галузях в розрахунку на 1000 або 10000 

осіб, а також ступінь "навантаження населення" в розрахунку на один функціональ-

ний об'єкт.  

Проте відносний характер нормативів, відсутність їх диференціації за окре-

мими типовими і стійкими групами населення, прив’язки до території в залежності 

                                         
Примітка. 1 Розраховано за [278.-С.4, 276.-С.3, 279.-С.28, 303, 415, 573]. 
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від демографічної, професійної структури населення, традицій споживання, особли-

востей розселення, щільності сільських поселень, ступеня розвитку транспортно-

шляхового з'єднання районів не дозволили зорієнтувати, побудовану на їх основі те-

риторіальну структуру комплексу послуг, на споживача. Тривала орієнтація при її 

формуванні на ступінчасту систему міжпоселенського обслуговування і систему об-

слуговування непрофільними підприємствами, без встановлення взаємозв’язку між 

ними, без врахування фактору територіальної доступності і фактору структури посе-

лень привела до нераціонального розміщення підприємств сфери послуг, як з точки 

зору споживача (великий радіус обслуговування), так із точки зору виробника (низь-

ка рентабельність виробництва), нерівномірного забезпечення послугами населення 

регіону, надмірного рівня концентрації і низької комплексності виробництва і реалі-

зації послуг, невідповідності обсягів і структури пропонованих послуг попиту спо-

живачів. 

Результати трансформації територіальної структури і територіальної організа-

ції ІТКП в економіці перехідного періоду доцільно, на наш погляд, оцінити в трьох 

аспектах: а) з точки зору зміни принципів побудови його територіальної структури і 

територіальної організації ; б) з точки зору зміни складу ІТКП на всіх таксономічних 

рівнях; в) з точки зору впливу вказаних змін на територіальні рівні обслуговування 

населення і територіальні рівні споживання послуг. 

Дослідження, проведені у Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській 

областях свідчать, що в основі трансформації територіальної структури і територіа-

льної організації комплексу послуг населенню в умовах перехідного періоду лежить 

зміна принципів їх побудови. При розміщенні об'єктів відбувається поступовий від-

хід від ореєнтації на ступінчасту систему міжпоселенського обслуговування до сис-

теми, яка б забезпечила рентабельність підприємницької діяльності виробнику. В 

умовах переходу до ринку територіальна структура і територіальна організація ІТКП 

формується шляхом погодження і  поєднання таких основних систем обслуговуван-

ня: 

 ступінчастої системи міжпоселенського обслуговування, яка охоплює місь-
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кі і сільські населені пункти. В основі даної системи, як уже відзначалось, лежить 

послідовний ряд центрів обслуговування різного рівня (від сільських населених пун-

ктів з закладами, які надають елементарні види послуг, до обласних центрів з пов-

ним переліком підприємств і установ обслуговування населення). Ця система на сьо-

годні залишається базовою в територіальній організації ІТКП; 

 системи обслуговування відомчих підприємств, частина яких розміщується 

на території промислових, сільськогосподарських і інших підприємств, сформувавши 

інфраструктуру мікрорівня. Ця система обслуговування зазнає найдинамічніших 

змін, оскільки частина спеціалізованих структурних підрозділів підприємств, що на-

дають послуги, передається у власність місцевих рад, або приватизується; 

 системи обслуговування непрофільних підприємств, зорієнтованої на мак-

симальне використання власних ресурсів, розширення видової діяльності, пошуку 

шляхів виживання в умовах кризи; 

 системи обслуговування малого бізнесу різних форм власності, розміщення 

об'єктів якого базується на можливості забезпечення економічної ефективності свого 

функціонування і попиті населення. 

В результаті перенесених трансформацій територіально-організаційна струк-

тура ІТКП на сьогодні представлена: 

 в побутовому обслуговуванні населення - малими підприємствами різних 

форм власності і непрофільними підприємствами на всіх територіальних рівнях, ви-

робничими об'єднаннями, спеціалізованими підприємствами на обласному і район-

ному рівнях, будинками побуту, майстернями, комплексними приймальними пунк-

тами в селищах і селах; 

 в підкомплексі послуг пасажирського транспорту - малими підприємства-

ми, кооперативами і непрофільними підприємствами на всіх рівнях, спеціалізовани-

ми підприємствами (тролейбусний, автомобільний парк, трамвайне депо, автостан-

ція, залізничний вокзал, авіаційні підприємства) на обласному рівні, автостанціями і 

автопарками на районному рівні, залізничними і автостанціями в селищах і селах; 

 в галузевому підкомплексі зв’язку - відділеннями зв’язку і малими підпри-
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ємствами на всіх територіальних рівнях; підприємствами міжміського телефонного 

зв’язку, телеграфного зв’язку, радіомовлення і телебачення на рівні обласних 

центрів, районними вузлами зв’язку в районних центрах; 

 в житловому і комунальному підкомплексах - ремонтно-будівельними 

управліннями, житлово-експлуатаційними конторами, готелями, спеціалізованими 

підприємствами теплового, водопровідного, газового, каналізаційного господарства, 

комбінатами благоустрою, непрофільними і малими підприємствами на рівні облас-

ного центру, комбінатами комунальних підприємств, ремонтно-будівельними діль-

ницями, малими підприємствами на рівні району, службами комунального господар-

ства в селищах; 

 в галузевому підкомплексі освіти - вузами, коледжами, професійно-

технічними училищами, школами різного ступеня, дитячими дошкільними заклада-

ми обласного і міського управління освіти, відомчими дошкільними закладами, ма-

лими підприємствами на рівні обласного центру, школами, професійно-технічними 

училищами, дошкільними закладами і малими підприємствами на районному рівні, 

школами і дошкільними закладами в селищах і селах; 

 в галузевому підкомплексі послуг культури - спеціалізованими закладами 

(театрами, філармоніями, кінотеатрами, концертними залами, палацами культури, 

художніми і хореографічними музичними школами, відео і дискотеками, бібліотека-

ми, музеями), непрофільними підприємствами на обласному рівні, будинками куль-

тури, парками культури і відпочинку, музеями, бібліотеками, кінотеатрами в район-

них центрах, клубами, бібліотеками в селах і селищах, малими підприємствами на 

всіх рівнях; 

 в галузевих підкомплексах санаторно-курортних, оздоровчих і туристсько-

екскурсійних послуг - спеціалізованими закладами (туристсько-екскурсійними бюро, 

установами з організації міжнародного туризму, готелями), санаторіями-

профілакторіями непрофільних підприємств, малими підприємствами всіх форм вла-

сності на рівні області, туристичними базами, санаторіями в районах рекреаційних 

зон, малими підприємствами; 



 144

 в галузевому підкомплексі медичного обслуговування - лікарнями (багато-

профільними і спеціалізованими), диспансерами, поліклініками, в т.ч. госпрозрахун-

ковими, фізіотерапевтичними лікувальними закладами, непрофільними підприємст-

вами і малими підприємствами на рівні обласного центру, районними лікарнями, го-

спрозрахунковими медичними закладами, районними, амбулаторно-поліклінічними 

відділеннями, малими підприємниць-кими структурами на рівні районів, фельдшер-

сько-акушерськими пунктами, відділеннями в селищах і селах; 

 в галузевому підкомплексі фізкультури і спорту - школами, палацами спор-

ту, дитячо-юнацькими спортивними басейнами, спортивними закладами непрофіль-

них підприємств, спортивними залами і спорткомплексами, малими підприємствами 

на рівні обласного центру і району; спортивними об'єктами сільськогосподарських 

підприємств на рівні селищ і сіл; 

 в галузевому підкомплексі правових послуг - структурними підрозділами 

обласних відділів юстиції, колегією адвокатів, малими підприємствами на рівні об-

ласті, відповідними підрозділами в районах і сільських виконавчих органах; 

 в галузевому підкомплексі послуг банківських та фінансових установ - бан-

ківськими установами на обласному і районному рівнях, довірчими товариствами; 

 в галузевому підкомплексі страхування - страховими компаніями та їх філі-

ями на обласному і районному рівнях. 

Загальний аналіз трансформації територіально-організаційної структури ІТКП 

показав, що в умовах становлення ринкової економіки вона формується по принципу 

мережевої організації, тобто окремі елементи, якими виступають підприємства - са-

мостійні юридичні особи різних форм власності та різної відомчої і територіальної 

приналежності, вступаючи в певні відносини, налагоджують більш менш постійні 

зв’язки, що дозволяє їм функціонувати в даному економічному середовищі. Побудо-

ва зв’язків, які лежать в основі територіальної організації сфери послуг, починає ба-

зуватися на економічній доцільності. Це, відповідно, змінює ті вертикальні та тери-

торіальні підструктури, що існували раніше. Ступенева підпорядкованість знизу до 

верху замінюється горизонтальними взаємозв’язками. Основною перевагою побудо-
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ви територіально-організаційної структури комплексу послуг населенню на основі 

мережевої організації є те, що в період переходу до ринкової економіки вона здатна 

забезпечити синтез самостійності суб'єктів господарювання і їх взаємозалежності, 

співробітництва в досягненні спільної мети. 

У відповідності до викладеного виникає проблема вироблення якісно нового 

механізму зведення цих взаємовідносин до єдиної системи, забезпечення вільного 

доступу в дану систему новостворених підприємств і підбору їм такого типу раціо-

нальних зв’язків, які б відповідали  специфіці виробництва даного типу послуг, тери-

торіальному місцезнаходженню, міжгалузевій кооперації, вимогам теорії централь-

них місць щодо комплексності обслуговування. Важливо, щоб процеси розвитку 

об'єктів підприємницької діяльності не порушили, а покращили цю комплексність. 

Однак, якщо переваги знаходження галузей сфери послуг в складі ІТКП мало вико-

ристовувались на практиці раніше, то в умовах трансформаційних процесів в перехі-

дній економіці вони повністю ігноруються. З огляду на сказане очевидно, що в пере-

хідний період функцію просторової організації сфери обслуговування, формування 

територіальних систем обслуговування різного рангу, типу, повноти і завершеності 

слід розглядати, як одну із найважливіших функцій органів регіонального управління 

всіх рівнів. 

Трансформація територіально-організаційних структур і територіальної орга-

нізації ІТКП впливає на реалізацію внутрішніх функцій системи обслуговування, 

ефективність використання матеріальної бази і кадрового потенціалу, структурність 

задоволення потреб населення і в кінцевому рахунку на рівень його розвитку. В 

зв’язку з цим актуальним залишається питання вибору показників і методик оцінки 

рівня розвитку сфери послуг щодо окремих територій. 

В практиці статистики, державного і регіонального управління існує ціла сис-

тема показників, які б могли характеризувати рівень розвитку сфери послуг. Найбі-

льшим поширеним уявленням, підкріпленим вітчизняною статистичною практикою, 

є ототожнення його з ступінню розвитку речових елементів відповідних галузей. 

Найчастіше використовуються показники рівня розвитку мережі (кількість учнівсь-
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ких місць - в системі освіти, кількість лікарняних ліжок - охороні здоров'я, кількість 

помивочних місць, робочих місць - в системі побутового обслуговування) і показни-

ки континтенту населення, яке обслуговується (кількість дітей в постійних дошкіль-

них закладах, кількість учнів, чисельність госпіталізованого населення і т.п.). Вико-

ристання вказаних натуральних показників характеризує лише два компоненти рівня 

ІТКП: рівень розвитку інфраструктури і рівень залучення населення в суспільні фор-

ми обслуговування. Недолік прийнятої оцінки полягає також в тому, що в ній не ві-

дображені обсяг створеного продукту та якісна результативність діяльності ІТКП. 

Останнє вимагає пошуку додаткових показників для оцінки якісної сторони терито-

ріальної організації ІТКП. В якості таких в економічній літературі пропонувались: 

коефіцієнт повноти набору послуг (ступінь комплексності обслуговування) [182.-

С.20], міра повноти комплексу закладів соціальної інфраструктури, повнота асорти-

менту послуг, територіальна доступність послуг (радіус доступності, радіус обслуго-

вування) [291.-С.42]. 

Необхідність оцінки тенденцій просторового розвитку об'єктів сфери послуг, 

ступені територіальної диференціації в споживанні послуг, вироблення соціальної і 

структурної політики в регіонах, проведення політики переорієнтації інвестицій по-

силює значення розрахунку синтетичного агрегованого (інтегрального) показника 

розвитку ІТКП. Для вирішення цієї проблеми в економічній літературі відпрацьовано 

ряд методик оцінки розвитку сфери послуг за умовними показниками. Найбільше 

поширення отримав бальний метод, який використовувався Л.Чех-Сомбаті [330], 

О.А.Евтеєвим [59], Д.М.Овесяном і А.К.Гргеаряном [118], і надалі з використанням 

процентних показників Л.А.Меркушевою [188], Н.В.Івановою [131], С.І.Флоря [321]. 

Слабкість цих методик полягає в тому, що одинаковий бал може бути отриманий 

при різних рівнях окремих видів послуг, послуги не диференціюються (за винятком 

методики Л.В.Іванової) за ступінню важливості. З метою ліквідації цих недоліків 

групою українських вчених Алимовим М.Н., Кочергою А.М. та ін. запропоновано 

застосування методу розрахунку агрегованого показника через приведення частко-

вих показників у зіставлюваний вигляд шляхом стандартизації і розрахунку “ваг”, з 
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якими кожен з останніх ввійде в узагальнюючий показник [8]. 

Автори охарактеризованих методик інтегральної оцінки рівня обслуговування 

населення регіону залишили поза увагою фактор структури поселень району за люд-

ністю, що ускладнило можливість застосування пропонованих показників для оцінки 

рівня розвитку сфери послуг в адміністративних районах. Цей недолік був врахова-

ний в методиці інтегрального показника рівня обслуговування населення регіону, 

запропонованій В.І.Акоповим та Ю.А.Гаджиєвим [5]. З запровадженням у 1985 р. в 

систему звітності показника обсягу платних послуг населенню, виникла більш менш 

реальна можливість вартісної сумарної оцінки платних і безплатних послуг, як в 

Україні в цілому, так і окремих регіонах. При цьому за платними видами послуг до 

уваги бралась повна їх вартість, а за безплатними лише поточні і експлуатаційні ви-

трати, що уже само по собі було методологічною погрішністю. Аналізуючи можли-

вості застосування даної методики для оцінки рівня розвитку соціально-культурних 

послуг, В.І.Куценко довела, що цей підхід не дає вірні результати при дослідженні 

рівня розвитку сфери послуг в динаміці, оскільки відбуваються суттєві зміни в стру-

ктурі затрат в зв’язку з зміною номенклатури послуг [161]. Для визначення місця ре-

гіону за розвитком сфери послуг вона запропонувала застосовувати зважену евклідо-

ву віддаль, яка дозволяє встановити відхилення кожної області (району) від еталон-

ного об'єкта з врахуванням певних перерахованих ознак. Маючи ряд переваг по від-

ношенню до інших методик, запропонована методика в практичному застосуванні 

зіштовхується з проблемою статистичного забезпечення щодо окремих індикаторів. 

Високий рівень індикатора може бути досягнутий за рахунок двох-трьох високороз-

винутих видів обслуговування. 

Методологічного вирішення вимагає питання "прив’язки" критеріїв і показ-

ників порівняльної оцінки рівня розвитку сфери послуг до природо-кліматичних і 

соціально-економічних умов території. Основним методом такої прив’язки на прак-

тиці, як правило, є порівняння показників розвитку ІТКП, окремих галузевих підко-

мплексів, видів послуг одного населеного пункту з іншим, показників району з сере-

дніми по області, показників області з середніми по Україні або показників рівня ро-
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звитку ІТКП регіону з нормативами. Для цілей територіальної диференціації норма-

тивів споживання послуг в економічній літературі і в практичних розрахунках також 

робились спроби застосування синтетичних індексів економічного розвитку [7, 182]. 

Аналіз методологічних підходів до вимірювання і оцінки рівня розвитку ІТКП 

дозволяє зробити висновок, що  і в теорії, і в практиці при вирішенні цієї проблеми 

існує закономірне бажання охопити весь спектр його соціально-економічного функ-

ціонування. Однак інтегрування даних має свою доцільну межу, за якою будь-який 

узагальнений показник не достатньо вірно відображає картину. Якщо для наукових 

цілей, цілей картографування достатні і прийнятні абстрактні (зведені) індекси, то 

практика регіонального управління вимагає застосування поряд з ними простих і 

представницьких показників. Тому очевидно, що для оцінки впливу трансформацій-

них процесів на територіальну структуру і територіальну організацію сфери послуг 

повинна бути сформована система показників, в складі якої доцільно виділити: а) 

показники територіальних рівнів розвитку ІТКП (часткові і інтегральний); б) показ-

ники, які характеризують якісну сторону територіальної організації сфери послуг. 

Будуючи її, слід врахувати, що кінцевою метою проблеми оцінки територіальних рі-

внів ІТКП в умовах стихійності їх формування є вироблення регіональної політики 

"вирівнювання" рівнів його розвитку. При виборі показників важливо взяти до уваги 

можливості статистичної бази, реальність порівняння їх в динаміці, об'єктивну необ-

хідність кількісного врахування факторів, які впливають на споживання послуг і до-

цільність розміщення мережі. 

З огляду на сказане найбільш прийнятною для оцінки впливу трансформацій-

них процесів на територіальні рівні обслуговування є така система показників: пока-

зники забезпеченості і-ми об'єктами сфери послуг на 1000 (10000) жителів; абсолют-

ні і відносні (в процентах до середньореспубліканського (середньообласного) рівня) 

показники рівня споживання платних послуг на душу населення; показники рівня 

споживання платних послуг по відношенню до територіально-диференційованих но-

рмативів; індекс рівня обслуговування; показники вартості продукту (доданої варто-

сті), створеного в ІТКП в складі валового внутрішнього продукту регіону; рівень но-
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рмативної забезпеченості об'єктами сфери послуг з врахуванням структури населен-

ня. Для оцінки зміни рівня територіальної організації сфери послуг доцільно засто-

совувати: радіус доступності (радіус обслуговування), щільність мережі, міру повно-

ти комплексу закладів інфраструктури послуг, коефіцієнт повноти набору галузевих 

груп послуг, (ступінь комплексності обслуговування), повноту асортименту послуг. 

Проведення розрахунків за пропонованою системою показників дозволило 

сформувати багатоаспектний масив даних, які можуть бути покладені в основу ана-

лізу просторового розвитку ІТКП в економіці перехідного періоду. Так, зокрема, 

аналіз показників ступеня досягнення нормативної забезпеченості об'єктами інфра-

структури послуг (табл.2.9-2.11): 

(2.8)                     kip

FP

NP

ip

ip
 100,  

де FPip - фактична забезпеченість об'єктами інфраструктури сфери послуг; kip 

- ступінь нормативної забезпеченості об'єктами інфраструктури послуг; NPip - нор-

мативна забезпеченість об'єктами сфери послуг з врахуванням структури населення 

(сільського, міського), свідчить, що за період 1992-1995р.р. в усіх трьох досліджува-

них областях з двадцяти двох основних типів об'єктів інфраструктури сфери послуг 

рівень досягнення нормативного значення понизився в п’ятнадцяти. Особливо сут-

тєво погіршились техніко-економічні параметри місткості підприємств і будинків 

побуту, пралень, дошкільних закладів, спортивних майданчиків, кінотеатрів і кіно-

установок. За вказаний період відбулись суттєві зміни в територіальних рівнях спо-

живання платних послуг.  
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Таблиця 2.9. Технiко-економiчнi показники оцiнки iнфpастpуктуpи сфеpи послуг в 1991-1995 pоках (Iвано-
Фpанкiвська область) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               :          :Hоpмативний piвень  :Фактичний    :Рiвень досяг-:Покpащення(+) 
                               :          :забезпечення        :piвень       :нення ноpма- :Погipшення(-) 
                               : Одиницi  :--------------------:забезпечення :тивного зна- :piвня забезпе- 
                               : вимipу   :базо- :вiдкоpектова-:             :чення        :ченностi, % 
                               :          :вий   :ний до умов  :             :(в % до ноp- : 
                               :          :      :теpитоpii    :             : мативу)     : 
                               :          :      :-------------:-------------:-------------: 
                               :          :      :1991p.:1995p.:1991p.:1995p.:1991p.:1995p.: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Пiдпpиємства, будинки побуту   pоб. мiсць   9.00   7.85   7.87  14.10   6.10 179.60  77.49    -102.11 
 Лазнi i душi                   мiсць        5.90   6.15   6.12   0.54   0.25   8.78   4.07      -4.70 
 Хiмчистка                      кг у змiну   9.20   6.85   6.94   1.15   0.75  16.76  10.80      -5.96 
 Пpальнi                        кг у змiну  98.00  74.01  74.87  49.80  26.00  67.28  34.72     -32.55 
 Кваpтиpнi телефони             телефонiв  285.00 235.15 236.92  69.60  75.80  29.59  31.99      +2.39 
 Вiддiлення зв'язку             вiддiлень    0.39   0.25   0.26   0.38   0.39 147.40 149.85      +2.44 
 Дошкiльнi заклади              мiсць       58.70  53.69  53.79  30.30  24.70  56.42  45.91     -10.50 
 З/освiтнi школи                мiсць      133.00 116.92 116.71 125.70 122.90 107.50 105.29      -2.21 
 Лiкаpнянi заклади              лiжок       14.05  10.06  10.13  14.10  14.10 140.10 139.14      -0.96 
 Амбулатоpно.-полiкл. заклади   вiдв. у зм  24.00  22.44  22.47  13.00  14.10  57.91  62.73      +4.81 
 Санатоpно-куpоpтнi заклади     мiсць        4.00   4.00   4.00   1.98   1.42  49.50  35.50     -14.00 
 Споpтивнi зали                 м кв. пл.   93.30  92.12  92.17  33.20  30.10  36.03  32.65      -3.38 
 Плавальнi басейни              м кв. води  39.10  43.62  43.46   7.40   7.40  16.96  17.02      +0.06 
 Споpтивнi майданчики           тис. м кв.   9.00   9.00   9.00  36.40  35.00 404.44 388.88     -15.55 
 Туpизм i бази вiдпочинку       мiсць        8.00   8.00   8.00   1.23   1.20  15.37  15.00      -0.37 
 Клубнi заклади                 мiсць      175.50 308.49 303.77 104.30  98.30  33.80  32.36      -1.45 
 Кiнотеатpи i кiноустановки     мiсць      150.00 150.00 150.00 112.30  99.40  74.86  66.26      -8.60 
 Театpи                         мiсць        1.10   1.10   1.10   0.70   0.70  63.63  63.63       0.00 
 Концеpтнi зали                 мiсць        0.60   0.60   0.60   0.30   0.28  50.00  46.66      -3.33 
 Кваpтиpи та iндив. будинки     м кв.      101.70 101.42 101.43 186.30 196.30 183.68 193.52      +9.83 
 Загальна площа житл. будинкiв  м кв.       21.30  22.29  22.26  17.50  18.30  78.48  82.20      +3.71 
 Одноpазова мiсткiсть готелiв   мiсць        4.80   5.55   5.61   2.10   1.90  37.83  33.83      -3.99 
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Таблиця 2.10. Технiко-економiчнi показники оцiнки iнфpастpуктуpи сфеpи послуг в 1991-1995 pоках (Львiвська 
область). 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               :          :Hоpмативний piвень  :Фактичний    :Рiвень досяг-:Покpащення(+), 
                               :          :забезпечення        :piвень       :нення ноpма- :погipшення(-) 
                               : Одиницi  :--------------------:забезпечення :тивного зна- :piвня забезпе- 
                               : вимipу   :базо- :вiдкоpектова-:             :чення        :ченностi, % 
                               :          :вий   :ний до умов  :             :(в % до ноp- : 
                               :          :      :теpитоpiї    :             : мативу)     : 
                               :          :      :-------------:-------------:-------------: 
                               :          :      :1991p.:1995p.:1991p.:1995p.:1991p.:1995p.: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Пiдпpиємства, будинки побуту   pоб. мiсць   9.00   8.19   8.21  10.95   6.62 133.70  80.54     -53.16 
 Лазнi i душi                   мiсць        5.90   5.80   5.78   1.25   0.55  21.52   9.51     -12.01 
 Хiмчистка                      кг у змiну   9.20   8.20   8.31   3.65   2.30  44.49  27.65     -16.83 
 Пpальнi                        кг у змiну  98.00  87.63  88.77  56.40   9.70  64.35  10.92     -53.43 
 Кваpтиpнi телефони             телефонiв  285.00 263.22 265.59 112.40 130.30  42.70  49.06      +6.35 
 Вiддiлення зв'язку             вiддiлень    0.39   0.29   0.30   0.30   0.27 101.03  89.93     -11.09 
 Дошкiльнi заклади              мiсць       58.70  55.17  55.30  27.30  17.20  49.48  31.10     -18.38 
 Загально-освiтнi школи         мiсць      133.00 113.65 113.41  95.00  97.00  83.58  85.52      +1.94 
 Лiкаpнянi заклади              лiжок       14.05  11.16  11.26  12.14  10.70 108.69  95.00     -13.68 
 Амбулатоpно-полiкл. заклади    вiдв. у зм  24.00  22.90  22.94  16.14  17.20  70.47  74.95      +4.48 
 Санатоpно-куpоpтнi заклади     мiсць        4.00   3.99   4.00   7.30   7.80 182.54 195.00     +12.46 
 Споpтивнi зали                 м кв. пл.   93.30  92.95  93.04  43.40  42.00  46.68  45.13      -1.55 
 Плавальнi басейни              м кв. води  39.10  41.05  40.85   9.60   9.10  23.38  22.27      -1.10 
 Споpтивнi майданчики           тис. м кв.   9.00   8.99   9.00  34.60  33.20 384.52 368.88     -15.63 
 Туpизм i бази вiдпочинку       мiсць        8.00   7.99   8.00   1.05   0.47  13.12   5.87      -7.25 
 Клубнi заклади                 мiсць      175.50 233.26 227.13 106.17 104.40  45.51  45.96      +0.44 
 Кiнотеатpи i кiноустановки     мiсць      150.00 149.96 150.00 146.80 132.20  97.88  88.13      -9.75 
 Театpи                         мiсць        1.10   1.10   1.10   0.90   0.90  81.83  81.81      -0.01 
 Концеpтнi зали                 мiсць        0.60   0.60   0.60   0.35   0.28  58.34  46.66     -11.67 
 Кваpтиpи та iндив. будинки     м кв.      101.70 101.57 101.61 217.40 217.60 214.03 214.15      +0.12 
 Загальна площа житл. будинкiв  м кв.       21.30  21.73  21.68  17.40  17.60  80.07  81.15      +1.07 
 Одноpазова мiсткiсть готелiв   мiсць        4.80   6.57   6.65   2.65   2.39  40.31  35.89      -4.42 
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Таблиця 2.11. Технiко-економiчнi показники оцiнки iнфpастpуктуpи сфеpи послуг в 1991-1995 pоках 
(Теpнопiльська область) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               :          :Hоpмативний piвень  :Фактичний    :Рiвень досяг-:Покpащення(+) 
                               :          :забезпечення        :piвень       :нення ноpма- :Погipшення(-) 
                               : Одиницi  :--------------------:забезпечення :тивного зна- :piвня забезпе- 
                               : вимipу   :базо- :вiдкоpектова-:             :чення        :ченностi, % 
                               :          :вий   :ний до умов  :             :(в % до ноp- : 
                               :          :      :теpитоpii    :             : мативу)     : 
                               :          :      :-------------:-------------:-------------: 
                               :          :      :1991p.:1995p.:1991p.:1995p.:1991p.:1995p.: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Пiдпpиємства, будинки побуту   pоб. мiсць   9.00   7.85   7.87   8.90   6.10 113.37  77.49     -35.88 
 Лазнi i душi                   мiсць        5.90   6.15   6.12   0.95   0.34  15.44   5.54      -9.89 
 Хiмчистка                      кг у змiну   9.20   6.85   6.94   3.50   1.90  51.04  27.37     -23.67 
 Пpальнi                        кг у змiну  98.00  73.99  74.84  48.20   4.93  65.13   6.58     -58.55 
 Кваpтиpнi телефони             телефонiв  285.00 235.11 236.87  79.80 108.82  33.94  45.94     +11.99 
 Вiддiлення зв'язку             вiддiлень    0.39   0.25   0.26   0.42   0.27 162.95 103.77     -59.18 
 Дошкiльнi заклади              мiсць       58.70  53.69  53.79  36.30  32.60  67.60  60.60      -6.99 
 Загально-освiтнi школи         мiсць      133.00 116.92 116.72 124.50 125.90 106.47 107.86      +1.38 
 Лiкаpнянi заклади              лiжок       14.05  10.06  10.13  13.20  12.20 131.18 120.41     -10.76 
 Амбулатоpно-полiкл. заклади    вiдв. у зм  24.00  22.44  22.47  14.30  14.60  63.70  64.95      +1.25 
 Санатоpно-куpоpтнi заклади     мiсць        4.00   4.00   4.00   0.98   0.84  24.50  21.00      -3.50 
 Споpтивнi зали                 м кв. пл.   93.30  92.12  92.17  38.00  31.00  41.24  33.63      -7.61 
 Плавальнi басейни              м кв. води  39.10  43.62  43.46   8.00   8.00  18.33  18.40      +0.06 
 Споpтивнi майданчики           тис. м кв.   9.00   9.00   9.00  32.30  30.00 358.88 333.33     -25.55 
 Туpизм i бази вiдпочинку       мiсць        8.00   8.00   8.00   1.60   0.36  20.00   4.50     -15.50 
 Клубнi заклади                 мiсць      175.50 308.60 303.90 205.50 194.70  66.59  64.06      -2.52 
 Кiнотеатpи i кiноустановки     мiсць      150.00 150.00 150.00 143.90 128.35  95.93  85.56     -10.36 
 Театpи                         мiсць        1.10   1.10   1.10   0.70   0.70  63.63  63.63       0.00 
 Концеpтнi зали                 мiсць        0.60   0.60   0.60   0.30   0.25  50.00  41.66      -8.33 
 Кваpтиpи та iндив. будинки     м кв.      101.70 101.42 101.43 307.70 317.73 303.37 313.23      +9.85 
 Загальна площа житл. будинкiв  м кв.       21.30  22.29  22.26  17.20  17.90  77.13  80.40      +3.26 
 Одноpазова мiсткiсть готелiв   мiсць        4.80   5.55   5.61   2.30   1.83  41.44  32.60      -8.84 
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На фоні загального спаду середньодушових обсягів споживання понизився 

рейтинг усіх трьох областей в шкалі середньообласних показників (з 82,3% серед-

ньореспубліканського показника до 56,3% у Івано-Франківській області, з 91,8% до 

71,7% - у Львівській, з 76,5% до 60,8% - у Тернопільській) (додаток Д табл.Д.1.1-

Д.1.2). 

Однак, навіть очищені від впливу локальних індексів цін, абсолютні і відносні 

показники територіальних рівнів споживання платних послуг, сформовані під впли-

вом сукупності регіональних факторів, не достатньо вірно відображають рівень по-

тенціалу ІТКП щодо обслуговування населення. Вони в значній мірі визначаються 

щільністю населення, рівнем економічного розвитку регіону, ступенем урбанізації 

тощо. Усунути цей недолік та виконати функцію інтегрального показника оцінки те-

риторіальних рівнів обслуговування може, на наш погляд, синтетичний зважений ін-

декс рівня обслуговування Вj : 

(2.9)                  B Rj j
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де Rj - відкорегований на індекс цін рівень споживання платних послуг насе-

ленням j-ої області (j-го району) в % до середньореспубліканського (середньооблас-

ного) показника; х1,...,хі,...,хп - значення окремих факторів по області j в % до серед-

ньореспубліканського показника (району j в % до серед-ньообласного показника); 

q1,...qі, ...qп - бали (ваги) впливу факторів на результуючий показник, визначені на 

основі коефіцієнтів кореляції. 

При відборі факторів до уваги було прийнято дві умови - доступність статис-

тичних вихідних даних для їх обрахунку, можливість кількісного вимірювання відіб-

раних факторів. В якості таких виступили: щільність населення (чол./на 1 км2) - хij, 

рівень економічного розвитку за показником валового суспільного продукту (показ-

ником валової продукції промисловості і сільського господарства для адміністратив-

них районів) - х2j, ступінь урбанізації - х3j, грошові доходи на душу населення (обсяг 

роздрібного товарообороту для адміністративних районів) - х4j. 
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Для визначення балів (ваг) впливу відібраних факторів в розрахунок індексів 

рівня обслуговування населення була застосована модель кореляційного аналізу, яка 

підтвердила, що форма зв’язку визначається рівнянням регресії: 

у = во + в1х1 + в2х2 +...впхп, 

де хі - фактори, ві - коефіцієнти рівняння (коефіцієнти регресії), які відобра-

жають величину зміни результуючого показника у при зміні фактора х на 1. Розрахо-

вані коефіцієнти кореляції відображають тісноту зв’язку не абсолютно, в зв’язку з 

чим в розрахунок було прийнято не безпосередньо коефіцієнт кореляції r, а спеціа-

льним чином розрахований показник q, названий балом впливу: 

(2.10)                       q r  1 1 2 . 

Обробка інформації і розрахунки здійснювались з допомогою комплексу про-

грам, реалізованих на базі СУБД ТокBasе. 

В результаті розрахунку індексів обслуговування населення досліджуваних 

областей отримана можливість: здійснити оцінку зміни територіальних рівнів обслу-

говування населення в результаті трансформаційних процесів (додатки Д табл.Д.1.1-

Д.2.3); згрупувати адміністративні райони (в окремих областях) за рівнем обслугову-

вання населення для цілей картографування і оцінки впливу трансформаційних про-

цесів (додатки Д табл.Д.3.1-Д.6.3, рис.2.8-2.10).  

Отримані дані засвідчують, що за період 1992-1995 р.р. в результаті трансфо-

рмаційних процесів в ІТКП досліджувані області за синтетичним зваженим індексом 

рівня обслуговування втратили свої позиції в загально-республіканській шкалі. Інде-

кси рівнів обслуговування не відповідають рівням споживання платних послуг, тобто 

рівень потенціалу ІТКП щодо обслуговування населення неадекватний умовам фор-

мування регіонального попиту. Розрахунки, проведені в 1995 р. в розрізі галузевих 

видів обслуговування, підтверджують даний висновок. 
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Рис. 2.8. Карта Івано-Франківської області.  
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Рис. 2.9. Карта Львівської області.  
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Рис. 2.10. Карта Тернопільської області. 
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Групування адміністративних районів за індексом рівня обслуговування (І = 0 

- 60,000,   І = 60,001-95,000, І = 95,001 і більше) показує, що у Івано-Франківській 

обл. три (Рожнятівський, Надвірнянський, Коломийський) з чотирнадцяти, у Львів-

ській вісім (Турківський, Сколівський, Самбірський, Старосамбірський, Жидачівсь-

кий, Пустомитівський, Перемишлянський, Жовківський) з двадцяти, у Тернопільсь-

кій три (Ланівецький, Підгаєцький, Борщівський) з сімнадцяти районів знаходяться 

нижче середньообласного рівня. В Чортківському, Шумському районах, м.Тернополі 

(Тернопільська обл.), Стрийському районі, м.Трускавці, м.Львові (Львівська обл.), 

м.Івано-Франківську, м.Калуші, м.Яремче (Івано-Франківська обл.) потенціал ІТКП 

суттєво відстає від потреб обслуговування населення. Отримана інформація може 

бути використана за основу для проведення регіональної політики просторового роз-

витку сфери послуг. 

Зміни в територіальній організації сфери обслуговування населення доцільно 

і найбільш реально з точки зору інформаційної бази оцінювати за показником тери-

торіальної доступності послуг (середнього радіусу обслуговування) ri: 

(2.11)         ri
Sr
m  ,  

де Sr - площа регіону, поселення; m - число закладів сфери послуг і-го виду. 

Розрахунки, проведені в досліджуваних областях показують, що за більшістю об'єк-

тів в 1992-1995 р.р. намітилась чітка тенденція до зростання радіусу обслуговування 

(табл.2.12). Характерно, що цей процес в першу чергу охопив галузеві підкомплекси 

ринкової орієнтації, а це значить, що ініціативний розвиток підприємництва поки що 

не компенсує втрат мережі, отриманих в результаті руйнації адміністративно створе-

ної ступінчастої системи обслуговування. Це підтверджують показники щільності 

мережі об'єктів сфери послуг на 10000 жителів, які за відзначений період знизились 

по всіх типах підприємств побутового обслуговування, дитячих дошкільних закла-

дах, готелях, кінотеатрах і кіноустановках, клубних закладах (табл.2.13). 
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Таблиця 2.12. Показники територіальної доступності послуг (середні радіуси об-
слуговування) в областях Галичини в 1991-1995 роках, км. 

 Середні радіуси обслуговування та їх зміни 
 Івано-Франківська 

область 
Львівська область Тернопільська об-

ласть 
 1991 1995 відхи-

лення 
1991 1995 відхи-

лення 
1991 1995 відхи-

лення 
1. Підприємства побуто-
вого обслуговування, в 
т.ч.: 

2,11 2,83 +0,28 1,46 1,54 +0,08 1,35 1,99 +0,64 

ательє 1,85 4,92 +3,07 1,65 1,96 +0,31 1,73 2,34 +0,67 
комплексні прийма-
льні пункти 

2,79 6,0 +3,21 4,75 5,29 +0,54 2,84 5,71 +2,87 

хімчистки 9,05 15,7 +6,65 14,3 11,0 -3,3 9,89 13,5 +3,61 
пральні 8,59 16,1 +7,51 10,5 9,44 -1,06 10,1 11,3 +1,2 
лазні і душі 5,64 27,2 +21,5 11,9 10,1 -1,8 5,28 12,1 +6,82 
перукарні 4,35 4,9 +0,55 6,28 10,9 +0,62 5,05 6,99 +1,94 

2. Постійні дошкільні за-
клади 

2,47 2,58 +0,11 2,89 3,2 +0,31 2,57 2,82 +0,25 

3. Загально-освітні школи 2,45 2,42 -0,03 2,25 2,18 -0,07 2,22 2,19 -0,03 
4. Заклади культури клу-
бного типу 

2,34 2,39 0,05 2,07 2,11 +0,04 2,06 2,07 +0,01 

5. Бібліотеки масові 2,24 2,29 +0,05 2,0 2,04 +0,04 2,10 2,09 -0,01 
6. Лікарняні заклади 6,82 6,72 -0,1 6,45 6,59 +0,14 6,99 7,09 +0,10 
7. Амбулаторно-
поліклінічні заклади 

6,82 6,43 -0,39 6,76 4,28 -2,48 4,75 4,83 +0,08 

8. Санаторно-курортні за-
клади 

9,91 9,8 -0,11 6,97 7,26 +0,29 27,08 27,08 0,0 

9. Будинки відпочинку та 
пансіонати 

23,5 23,5 0,0 4,76 - - 38,3 38,3 0,0 

10. Туристичні бази 22,2 25,15 +2,92 26,37 34,0 +7,63 33,18 38,8 +5,62 
11. Кіноустановки 2,32 2,75 +0,43 2,08 2,11 +0,03 2,12 2,29 +0,17 
12. Театри 38,4 33,27 -5,13 24,0 26,4 +2,4 46,9 46,9 0,0 
13. Концертні зали 66,5 66,5 0,0 - - - 66,3 66,3 0,0 
14. Готелі 11,24 11,41 +0,17 9,26 10,3 +1,04 11,55 16,58 +5,03 
15. Спортивні зали 4,25 3,04 -1,21 3,11 3,08 -0,03 3,32 3,22 -0,1 
16. Спортивні майданчики 1,54 1,51 -0,03 1,7 1,61 -0,09 1,91 1,88 -0,03 
17. Плавальні басейни 23,5 23,5 0,0 9,56 12,2 +2,64 22,1 22,1 0,0 

Некоординовані процеси територіально-організаційної реструктуризації ІТКП 

призводять до розпаду структур обслуговування в сільській місцевості, в якій, не 

зважаючи на певну роботу з будівництва інфраструктурних об'єктів сфери послуг, 

ступінь охоплення сільських населених пунктів ними (Соі): 

(2.12)          Со

N

N
oi

і , 100  

де Noi - кількість сільських населених пунктів, які мають об'єкти сфери послуг 
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і-го типу, N - загальна кількість сільських населених пунктів, залишається низьким і 

має регресивну тенденцію. По дитячих дошкільних закладах він складає в середньо-

му по Галичині 27,5%, підприємствах служби побуту - 22,2%, відділеннях зв’язку - 

41,4%, спортивних залах - 23,0% (табл.2.14-2.16). 

Таблиця 2.13. Показники щільності мережі об’єктів сфери послуг у 1991-1995 
роках, (на 10 000 населення). 

 Івано-Франківська 
область 

Львівська об-
ласть 

Тернопільська 
область 

 1991 1995 1991 1995 1991 1995 
1. Підприємства побутового об-
слуговування, в т.ч.: 

15,87 8,96 11,70 10,60 20,60 9,50 

ательє 14,14 6,12 9,2 6,5 12,47 6,84 
комплексні приймальні пунк-
ти 

3,92 0,83 1,1 0,9 4,61 1,15 

хімчистки 0,37 0,12 0,12 0,21 0,38 0,2 
пральні 0,41 0,12 0,23 0,28 0,36 0,29 
лазні і душі 0,96 0,04 0,63 0,21 1,34 0,26 
перукарні 2,49 1,27 2,14 1,12 1,46 0,76 

2. Постійні дошкільні заклади 5,02 4,52 3,0 2,46 5,66 4,7 
3. Загально-освітні школи 5,11 5,12 4,96 5,45 7,58 7,76 
4. Заклади культури клубного типу 5,62 5,29 5,85 5,64 8,81 8,69 
5. Бібліотеки масові 6,09 5,76 6,45 6,24 8,5 8,53 
6. Лікарняні заклади 0,66 0,67 0,62 0,58 0,76 0,76 
7. Амбулаторно-поліклінічні за-
клади 

0,66 0,73 0,55 1,41 1,66 1,6 

8. Санаторно-курортні заклади 0,31 0,31 0,54 0,49 0,05 0,05 
9. Будинки відпочинку та пансіона-
ти 

0,05 0,05 1,15 - 0,02 0,02 

10. Туристичні бази 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 
11. Клубні заклади 5,7 5,34 6,0 5,8 8,82 8,66 
12. Кінотеатри, кіноустановки 5,82 3,97 4,71 2,95 8,31 7,13 
13. Театри 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 
14. Концертні зали 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 
15. Готелі 0,24 0,23 0,3 0,24 0,22 0,14 
16. Спортивні зали 1,69 3,25 2,69 2,74 2,76 3,61 
17. Спортивні майданчики 12,9 13,3 8,63 10,05 8,96 10,63 
18. Плавальні басейни 0,22 0,14 0,28 0,17 0,08 0,08 
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Таблиця 2.14. Ступінь охоплення сільських населених пунктів Івано-
Франківської області об’єктами сфери послуг в розрізі типів населених пунктів ( 

на 1.01.1996 р.). 

 По всіх  в тому числі з кількістю населення (чоловік) 
 населе-

них пунк-
тах 

49 і 
менше 

50-99 100-199 200-299 300-
499 

500-
999 

1000 і 
більше 

1. Дитячі дошкільні заклади 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 23,1 44,7 
2. Школи 75,3 0,0 0,0 12,5 31,5 65,9 85,5 98,2 
3. Клуби, будинки культури 89,0 0,0 32,1 58,3 79,6 94,5 96,2 98,5 
4. Бібліотеки 87,9 0,0 17,8 41,7 72,2 46,4 98,4 100,0 
5. Кіноустановки 64,1 0,0 0,0 8,3 20,4 39,5 71,5 90,2 
6. Лікарняні заклади 87,5 5,9 25,0 41,7 72,2 93,4 98,4 100,0 
7. Підприємства служби 
побуту, в т.ч.: 

24,4 5,9 3,6 0,0 1,8 7,7 22,0 39,9 

будинки побуту 6,6 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 4,8 11,8 
комплексні приймальні пун-
кти 

9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 16,3 

лазні 9,7 5,9 3,6 0,0 0,0 4,4 8,0 15,7 
інші підприємства служби 
побуту 

4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,8 8,0 

8. Відділення зв’язку 54,3 0,0 3,6 4,2 3,7 23,0 50,5 87,0 
9. Спортзали 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 34,9 65,4 
10. Спортивні майданчики 6,1 0,0 10,7 16,7 25,9 43,9 62,9 83,7 

Таблиця 2.15. Ступінь охоплення сільських населених пунктів Львівської обла-
сті об’єктами сфери послуг в розрізі типів населених пунктів ( на 1.01.1996р.). 

 По всіх  в тому числі з кількістю населення (чоловік) 
 населе-

них пунк-
тах 

49 і ме-
нше 

50-99 100-199 200-
299 

300-
499 

500-
999 

1000 і 
більше 

1. Дитячі дошкільні заклади 14,3 0,0 0,0 0,4 1,7 7,7 19,5 45,8 
2. Школи 59,1 0,0 0,7 10,2 34,6 70,9 90,8 96,9 
3. Клуби, будинки культури 73,4 0,0 8,3 49,6 69,7 89,2 94,0 96,6 
4. Бібліотеки 73,7 0,0 4,5 35,2 70,6 92,0 99,0 99,3 
5. Кіноустановки 38,9 0,0 3,0 10,2 21,2 43,3 55,6 72,0 
6. Лікарняні заклади 64,8 0,0 6,8 26,7 49,8 76,1 91,4 97,0 
7. Підприємства служби 
побуту, в т.ч.: 

7,9 0,0 0,0 0,4 0,4 3,4 10,8 26,3 

будинки побуту 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,7 
комплексні приймальні пун-
кти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

лазні 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,4 
інші підприємства служби 
побуту 

6,2 0,0 0,0 0,4 0,4 3,4 7,4 22,2 

8. Відділення зв’язку 29,8 0,0 0,0 1,7 6,0 4,0 44,0 81,5 
9. Спортзали 22,9 0,0 0,0 0,8 3,0 13,1 36,1 64,0 
10. Спортивні майданчики 44,2 0,0 3,7 8,4 19,9 42,7 70,7 82,1 
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Таблиця 2.16. Ступінь охоплення сільських населених пунктів Тернопільської 
області об’єктами сфери послуг в розрізі типів населених пунктів (на 

1.01.1996р.). 

 По всіх  в тому числі з кількістю населення (чоловік) 
 населе-

них пунк-
тах 

49 і ме-
нше 

50-99 100-199 200-
299 

300-
499 

500-
999 

1000 і 
більше 

1. Дитячі дошкільні заклади 41,8 0,0 0,0 2,5 9,3 26,5 61,0 75,4 
2. Школи 75,2 0,0 3,3 16,2 65,1 70,8 94,0 101,4 
3. Клуби, будинки культури 89,8 20,0 23,3 75,0 83,7 92,2 99,1 104,8 
4. Бібліотеки 89,8 13,3 13,3 63,8 86,0 92,7 99,4 100,0 
5. Кіноустановки 74,2 6,7 16,7 37,5 61,2 71,2 88,9 96,1 
6. Лікарняні заклади 86,8 26,7 20,0 72,5 76,7 88,6 95,5 96,7 
7. Підприємства служби 
побуту, в т.ч.: 

34,2 0,0 0,0 5,0 12,4 21,5 48,2 60,4 

будинки побуту 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 
комплексні приймальні пун-
кти 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 7,2 

лазні 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,0 5,8 
інші підприємства служби 
побуту 

28,2 0,0 0,0 5,0 12,4 16,0 42,0 46,4 

8. Відділення зв’язку 40,2 0,0 0,0 1,3 5,4 22,4 53,9 86,7 
9. Спортзали 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 7,7 23,2 
10. Спортивні майданчики 69,1 0,0 3,3 12,5 53,4 61,2 82,4 99,0 

З числа сільських населених пунктів з кількістю 500 жителів і більше у Івано-

Франківській обл. 77,9%, Львівській 89,5%, Тернопільській - 69,0%, не мають підп-

риємств служби побуту, 51,0%, 57,6%, 46,1%, відповідно - відділень зв’язку, 65,0%, 

65,0%. 92,2% - спортивних залів. В досліджуваних областях нараховується 880 насе-

лених пунктів, в яких відсутні будь-які лікарняні заклади. Значна частина сільського 

населення повністю відмежована від можливості споживання найелементарніших 

видів послуг. В окресленому регіоні нараховується значна кількість сільських насе-

лених пунктів, які не маючи власних підприємств, знаходяться на віддалі 10 км і бі-

льше від поселень, де такі об'єкти розташовані, і, зокрема, відділень зв’язку - 671, 

будинків побуту 2902, комплексних приймальних пунктів - 2797. При цьому виїздно-

го надання послуг відділень зв’язку не мають 87,5%, послуг будинків побуту - 

94,2%, послуг комплексних приймальних пунктів - 73,4% з них. В результаті рівень 

комплексності обслуговування не досягається не тільки по відношенню окремих на-

селених пунктів, але й по відношенню адміністративних районів. Розрахунки показ-

ників повноти комплексу закладів інфраструктури послуг (h), проведені за [291, 
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С.42]: 

(2.13)           h
a x

a

j j

j



 ,  

де хj=0, якщо і-ий вид об'єкта сфери послуг в населеному пункті (районі) j ві-

дсутній, хj - навпаки; аj - вагова характеристика j-го виду послуг, для міських і сіль-

ських поселень Тернопільської області, дозволили сформувати картограму територі-

альної організації ІТКП для означеного регіону і встановити, що вимоги теорії 

центральних місць щодо забезпечення рівнів комплексності обслуговування як по 

відношенню сільських, так відносно міських поселень в сучасній його моделі не реа-

лізуються (табл.2.17, рис.2.11). 

Таблиця 2.17. Рівень комплексності обслуговування стаціонарними об’єктами 
сфери послуг сільської місцевості Тернопільської області на 1.01.1995 року. 

Район Фактичний, 
балів 

Регіональний стан-
дарт

1
, балів 

Ступінь досягнення регіональ-
ного стандарту, % 

1. Бережанський 35,5 48,3 73,5 
2. Борщівський 48,8 61,4 79,9 
3. Бучацький 49,2 58,9 83,5 
4. Гусятинський 47,0 56,9 82,6 
5. Заліщицький 37,0 50,3 73,6 
6. Збаразький 35,5 52,7 67,4 
7. Зборівський 59,9 72,9 82,2 
8. Козівський 48,3 61,3 78,8 
9. Кременецький 43,6 58,1 75,0 
10. Ланівецький 30,4 40,9 74,3 
11. Монастириський 34,6 43,6 79,4 
12. Підволочиський 44,2 50,0 88,4 
13. Підгаєцький 21,1 27,8 75,9 
14. Теребовлянський 60,6 73,4 82,6 
15. Тернопільський 50,7 58,1 87,3 
16. Чортківський 50,2 57,6 87,1 
17. Шумський 43,2 56,1 77,0 

 

 

 

                                         
Примітка. 1 Нормативний, розрахований нами для кожного району з врахуван-

ням структури поселень і статево-вікової структури населення за вимогами теорії 

центральних місць. 
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Рис. 2.11 
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Таким чином, проведені дослідження свідчать, що трансформація організа-

ційної структури комплексу послуг, накладаючись на територію регіону і враховую-

чи її особливості, робить суттєвий вплив на територіальну структуру і територіальну 

організацію ІТКП. Нерівномірність розвитку сфери послуг, закладена в умовах галу-

зевих підходів до управління, стала більш відчутною в період здійснення ринкових 

реформ. Регіональна деформація рівнів обслуговування, яка зберігається і навіть по-

глиблюється в ході ринкових процесів свідчить, що складність переборення цієї тен-

денції, яка мала місце в умовах централізованого планування і фінансування розмі-

щення продуктивних сил, при переході до ринкових механізмів інвестування може 

викликати негативний вплив на зусилля з вирівнювання регіонального розвитку. Ра-

зом з тим, слід констатувати, що в результаті трансформації організаційних структур 

в регіонах України сформувався новий тип ІТКП, для якого характерні: елементи ба-

гатоукладної економіки; форми підприємницької діяльності, зорієнтовані на принци-

пи самофінансування і отримання прибутку; якісно нові співвідношення між вели-

ким, середнім і малим бізнесом і нові типи взаємовідносин між ними; більш активна 

участь сектору непрофільних підприємств, розмивання відомчої монополії на надан-

ня послуг окремих галузевих груп. Сучасний стан ІТКП за організаційною структу-

рою означає, що в Україні і її регіонах сформована передумова його функціонування 

як складової регіональних (локальних) ринків. Сутність його надалі визначатиметься 

не тільки стихійними процесами формування ринку, але й цілеспрямованою суспіль-

но-державною підтримкою найбільш прогресивних форм власності, які б стратегічно 

могли задіяти людський, технологічний та інституціональний потенціал комплексу. 

Звідси напрошуються висновки: з двох основних концепцій - концепції спо-

ляризованого і концепції зрівноважного розвитку, які визначились в сучасній теорії і 

практиці розвитку територіальних господарських систем - Україна і її регіони повин-

ні обрати другу, при якій в статегію розвитку ІТКП мають бути закладені елементи 

свідомого впливу, активної регіональної політики на вирівнювання рівнів розвитку 

сфери послуг. Це включає відпрацювання функціональних механізмів реалізації цієї 

концепції. До сучасних проблем територіальної організації сфери послуг, які вима-
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гають відпрацювання функціональних механізмів, слід віднести: еколого-економічну 

інвентаризацію території для високоефективного використання у виробництві пос-

луг; комплексування, комбінування і кооперування виробництва послуг і інших ви-

дів діяльності, організація ІТКП, комплексне розміщення його об'єктів на рівні низо-

вих таксономічних одиниць; комплексне розміщення сфери обслуговування з враху-

ванням природних, трудових ресурсів і системи поселення; забезпечення комплекс-

ного розвитку всіх елементів територіальної структури виробництва і реалізації пос-

луг, вирівнювання рівнів обслуговування населення районів і областей; оптимізація 

галузевої структури ІТКП, гармонійний розвиток взаємозв’язаних галузей в його 

складі; регулювання розвитку і удосконалення територіальної і функціональної стру-

ктур ІТКП; створення сприятливих умов для зарубіжної інвестиційної діяльності спі-

льних підприємств і організацій в сфері послуг. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ 

ПОСЛУГ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 3.1. Інтегральний територіальний комплекс послуг як вид регіона-

льного (локального) ринку 

Дослідження територіального комплексу послуг в перехідній економіці вклю-

чає оцінку динаміки соціально-економічних відносин в ньому, руху від попередньої 

системи, де ринок не був пануючим до системи, де ринок відіграватиме одну з най-

важливіших ролей. Визначена в дисертації концепція дослідження, заснована на по-

єднанні генетичного і функціонального підходів (1.3), вимагає, з одного боку, аналі-

зу сутності, суперечностей зародження, формування і розвитку ринку послуг, з дру-

гого - вияснення механізмів його функціонування. 

Ринок послуг як сфера поширення товарно-грошових відносин діяв в Україні і 

за умов адміністративно-командної системи господарювання. Система аллокації ре-

сурсів і регулювання пропорцій, яка в умовах соціалізму здійснювалась через бюро-

кратичне планування і бюрократичне принудження, створила основу для поширення 

легального і підпільного ринку внутрі державного сектора і між окремими громадя-

нами. Наявність певних товарно-грошових відносин в державному секторі базува-

лась на запровадженні механізмів госпрозрахункової діяльності підприємств, засно-

ваних на їх самоокупності і самофінансуванні, можливості працювати з іншими під-

приємствами на основі договірних відносин. Особливість такої госпрозрахункової 

діяльності полягла в тому, що вона була зав’язана на виконання плану з реалізації 

послуг. Елементи реальних товарно-грошових відносин були пов’язані також з тим, 

що внутрі державного сектору сфери послуг у відносинах між державними підпри-

ємствами або в їх відносинах з гуртовою торгівлею існували елементи вільного ціно-

утворення, які доповнювали централізоване планування цін. Прейскурантні ціни збе-
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рігали свою дію в пральнях, хімчистці, частково в ательє індпошиття одягу, перукар-

нях, але під видом прейскурантних почали застосовуватись вільні і договірні ціни. 

Отже функціонування ринкових відносин в державному секторі послуг характеризу-

валось переплетенням системи директивного планування і елементів ринку послуг. 

В державній системі побутових, комунальних, житлових, культурних, освітніх, 

медичних, правових та деяких інших видів послуг і навколо неї зародився нелегаль-

ний ринок. Так, за оцінками колишнього Міністерства побутового обслуговування 

населення не менше половини будівельних послуг, послуг з пошиття одягу, послуг 

перукарень виконувалось або приватними особами, або працівниками державних пі-

дприємств побуту на договірних (погоджених) між замовниками і виконавцями ці-

нах. Широкого поширення тіньова оплата послуг набула в системі охорони здоров’я, 

санаторно-курортного обслуговування, освіти, юридичних послуг,  послуг пасажир-

ського транспорту. Нелегальні форми підприємництва поширились в системі паса-

жирського транспорту (послуги з перевезення пасажирів приватним транспортом), 

охороні здоров’я (зубопротезування, гінекологічні послуги, послуги масажу), юри-

дичних службах (послуги юрисконсультів і адвокатів), побутовому обслуговуванні 

(ремонт і будівництво житла, індпошиття одягу, ремонт транспортних засобів, ре-

монт складно-побутової техніки), освіті (репетиторство з підготовки у вузи, навчання 

іноземної мови, переклади), в закладах культури (навчання гри на музичних інстру-

ментах) тощо. Широкого поширення набув тіньовий ринок житлових послуг. Поява 

форм нелегального ринку була обумовлена рядом причин: дефіцитом цілого ряду 

послуг за умов штучного заниження цін і недостатньої розвиненості матеріально-

технічної бази закладів, які їх надають (санаторно-курортних, туристсько-

екскурсійних, житлових);  недостатнім рівнем оплати праці працівників, які надають 

ці послуги (медичні, побутові, правові, послуги освіти);  монополією державних 

структур в наданні послуг. Запровадження у 1985 р. офіційного переліку платних по-

слуг населенню дозволило в певній мірі легалізувати тіньовий ринок, однак несприя-

тливість сучасної податкової політики розвиткові підприємництва, стримує повний 

вихід його на поверхню. Ще за умов початкового етапу реформ, до прийняття відпо-
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відних законодавчих актів, в Україні розпочалась явна і прихована приватизація де-

яких державних підприємств і засобів виробництва послуг. Тому подальше форму-

вання економіки ринкового типу в ІТКП означає в значній мірі - легалізацію діючої 

ринкової економіки. 

Ринок послуг в принципі повинен охоплювати всі галузеві підкомплекси пос-

луг населенню і послуги продуцентам товарів і робіт. Однак, у зв’язку з особливістю 

природи окремих видів послуг ці підкомплекси вступили в період перехідної еконо-

міки з різними стартовими умовами. Якщо  галузевий підкомплекс побутового об-

слуговування практично підготовлений і в значній мірі функціонує на ринкових за-

садах, то решта галузевих підкомплексів мають ряд специфічних компонентів, які як 

природні монополії не мають функціонувати на засадах вільного ринку, або мають 

“зовнішні ефекти”. До таких специфічних компонентів на перших порах слід віднес-

ти: послуги водо-, електро- і теплопостачання житла, ліфтового господарства, підт-

римки нормального функціонування житлового господарства; послуги залізничного, 

повітряного, морського, внутріміського електричного транспорту; послуги пошти, 

телеграфу, телефонного зв’язку, радіомовлення; послуги бібліотек, музеїв, загально-

освітніх шкіл; житлові послуги для малоімущих громадян та інвалідів; послуги шви-

дкої допомоги, форми стаціонарного і амбулаторного лікування хронічно хворих, 

малозабезпечених; послуги масової фізкультури і спорту, послуги з підготовки 

спортсменів-розрядників. 

В системі класифікації видів ринку сфера послуг розглядається як особливий 

вид товарного ринку. На відміну від виробництва матеріальних благ, де затрачувані 

ресурси і результати діяльності мають, як правило, наглядну, фізично відчутну фор-

му, в ній об’єктом трудової дії (за винятком виробничих побутових послуг) виступає 

безпосередньо людина. Тому результати праці тут, якщо абстрагуватись від предста-

влених функцій створення деяких матеріальних благ, не набирають в більшості ви-

падків форми речей, втілюються у послугах, природа яких здавна є предметом дис-

кусії в економічній літературі. 

Для вияснення сутності послуг як товару на ринку слід врахувати, що: цей то-
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вар, як і інші, має вартість і споживчу вартість; виробництву і наданню послуги на 

відміну від інших товарів передує пред’явлений попит; процес надання і споживання 

послуг у більшості своїй співпадає в просторі і часі; корисний ефект праці при виро-

бництві цього товару дещо відрізняється від корисного ефекту праці при виробницт-

ві інших товарів. Кожна з цих обставин визначає особливості товарно-грошових від-

носин в ринку послуг. 

 В питаннях характеристики корисного ефекту праці в сфері послуг сформува-

лись два поширених трактування: перше розглядає в якості отриманого блага - саму 

працю, друге - продукцію, що втілюється безпосередньо в людині (знання, здоров’я, 

культурний рівень та ін.) [351.-C.10]. Особливості результатів праці, які не прийма-

ють речової форми, можна характеризувати, наприклад, на основі корисного ефекту 

транспорту. Те, що продає транспорт - є само переміщення” [175.-C.64]. Таким чи-

ном корисний ефект сфери послуг безпосередньо зв’язаний з процесом виробництва 

послуг, але не тотожний йому. Корисний ефект послуг, які не втілюються в речах, - 

це не сама праця, а той вплив, який вона робить на людину. Разом з тим, послуга є 

саме актом дії, а не кінцевим результатом засвоєння корисного ефекту споживачем. 

Останній виникає в результаті споживання послуг. 

Взаємозв’язок і відмінності результату виробництва, надання послуг і резуль-

тату споживання важливо врахувати при виясненні сутності механізму формування 

їх вартості і споживчої вартості, попиту і ціни на цей вид товару, специфічних кількі-

сних і якісних характеристик послуги наданої і послуги спожитої. Кількість затраче-

ної праці в сфері надання послуг може бути виражена числом відвідувань лікаря, кі-

лькістю кіносеансів, а обсяг послуг - кількістю відвідувачів кіносеансу, кількістю 

проведених курсів лікування. Неодинаковими є і якісні показники, пов’язані з харак-

теристикою споживчої вартості послуги. Споживча вартість наданої послуги зале-

жить від рівня професійної підготовки її продуцента, а споживча вартість спожитої 

послуги - від особливостей індивіда, який її споживає. Сказане пояснює той факт, що 

вартість послуги (ціна товару-послуги), сформована на основі кількості і якості пра-

ці, затраченої на її виробництво, не завжди співпадає з вартістю (ціною-оцінкою), ви-
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значеною споживачем послуги в результаті її споживання. В системі планової еко-

номіки вартість послуги визначалась на основі затрат виробника і хоча в більшості 

своїй не відповідала оцінці споживача, реалізувалась саме за цією плановою ціною, 

оскільки остання підтримувалась відсутністю контролю і хронічним дефіцитом пос-

луг. За умов ринкової економіки механізм відносин вартості, а відповідно формуван-

ня цін на послуги, пов’язаний з трьома категоріями: попит, пропозиція, конкуренція. 

Характер послуг, як корисних ефектів праці виступає фактором, обмежуючим 

або модифікуючим прояв закону вартості в сфері послуг. Основна особливість від-

носин товаровиробників в товарному виробництві полягає в тому, що їх зв’язки опо-

середковуються через продукт. Послуги ж присутні на ринку лише в потенції. акт 

надання послуги не передує акту її реалізації, а співпадає з останнім. Тому, як вірно 

підкреслює Л.І.Якобсон [351.-С.11], безпосереднім об’єктом товарно-грошових від-

носин стає не результат праці, як такий, а умови її творення: споживач купує право 

певним чином розпорядитися працею осіб, які надають послуги. 

Співпадіння процесу надання і споживання послуг, неможливість їх нагрома-

дження, збереження і транспортування в більшості випадків обумовлює регіональ-

ний і навіть локальний характер ринку послуг. Ця обставина породжує такі його осо-

бливості: широка варіація цін і, відповідно, рентабельності однорідних видів послуг, 

як між регіонами, так і внутрі них; об’єктивно обумовлена диференціація суспільно-

необхідних затрат, малорентабельність або збитковість, обумовлена виключно міс-

церозташуванням;  визначальне значення масштабів регіонального або локального 

ринку і величини потенційного попиту умов для розташування його об’єктів.  

Розглядаючи регіональний ринок послуг як єдине ціле, слід розрізняти в його 

складі сукупність галузевих ринків (ринку послуг зв’язку, ринку послуг пасажирсь-

кого транспорту, ринку послуг освіти та ін.) і сукупність локальних ринків (ринків 

регіонів нижчого порядку - району, міста, селища). Кожному з них характерна спе-

цифіка формування попиту і пропозиції, специфіка споживання і надання послуг. 

Як складова споживчих ринків регіональні та локальні ринки послуг є сферами 

прояву економічних відносин з приводу розподілу і реалізації національного продук-
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ту, який споживається шляхом обміну грошових доходів на послуги. Тут проявля-

ються економічні відносини між виробниками і споживачами послуг, що відобража-

ють інтереси кожного з них, а також співвідношення між вартістю і споживчою вар-

тістю послуг в процесі їх купівлі-продажу. 

Регіональним (локальним) ринкам послуг в країнах з розвинутими ринковими 

відносинами властиві такі функції: забезпечення безперервності в наданні послуг і 

здійснення контролю над їх обсягом, асортиментом і якістю; встановлення суспіль-

ної корисності послуг, визначення їх реальної вартості. Функціонування ринку пос-

луг підлягає дії закону вартості і закону попиту і пропозиції. Суть закону вартості 

полягає в тому, що обмін послуг на гроші відбувається у відповідності до кількості і 

якості суспільно-необхідної праці, витраченої на їх виробництво. Конкретно це поля-

гає в тому, що під впливом попиту і пропозиції ціна на послугу встановлюється вище 

або нижче її вартості. Намагаючись отримати більший прибуток і випередити своїх 

конкурентів, кожний виробник, залежно від кон’юнктури цін, вимушений розширю-

вати або скорочувати виробництво тих чи інших послуг, або проникати в ті галузі, де 

під впливом попиту ціни на послуги вищі за вартість. Під тиском ринкової конкуре-

нції з метою недопущення банкрутства він намагається зменшити індивідуальні ви-

трати на виробництво послуг. 

Закон попиту і пропозиції регулює співвідношення між попитом, як формою 

вираження потреби в послугах, пред’явленої на ринку і забезпеченої відповідною 

сумою грошей, та пропозицією, як сукупністю послуг з певними цінами, які готові 

надати товаровиробники. Згідно з даним законом на ринку складається певне спів-

відношення між ціною на послугу і обсягом її реалізації. З підвищенням ціни на пос-

лугу (за незмінних умов) попит на неї зменшується. Збільшення послуг на ринку ви-

кликає необхідність зниження ціни, бо в іншому випадку впаде реальний попит. Реа-

кція пропозиції обернена. Чим вища ціна, тим вища пропозиція послуг, і, навпаки, 

чим вища пропозиція, тим нижча ціна. В залежності від співвідношення попиту і 

пропозиції стосовно окремих видів послуг складається певна кон’юнктура ринку. 

Вона змінюється під впливом багатьох факторів: обсягу можливого надання послуг 
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(потужностей підприємств сфери послуг), динаміки грошових доходів населення, 

динаміки цін, організації реклами, обсягів житлового будівництва, сезону, забезпе-

ченості сфери послуг необхідними ресурсами. Залежно від цих факторів у регіональ-

них і локальних ринках послуг може скластись така кон’юнктура:  

попит перевищує пропозицію. Таке явище наступає тоді, коли доходи насе-

лення зростають, а потужності організацій сфери послуг недостатні. Постійний де-

фіцит послуг може перетворитись в кризу їх недовиробництва, явище, яке характер-

не було в системі санаторно-курортних, туристсько-екскурсійних, житлових послуг, 

деяких послуг зв’язку в дореформенний період в Україні; 

потенційна пропозиція послуг перевищує попит. Таке явище на ринках насту-

пає тоді, коли різко знижується платоспроможність населення, його грошові доходи, 

різко зростають ціни на товари і послуги, незадовільна якість послуг; 

встановлюється рівновага попиту і пропозиції. Таке явище на ринку характери-

зується встановленням рівноважної ціни, яка цілком збігається з суспільною вартіс-

тю послуги, рівновага розцінюється як досягнення максимуму ринкової економіки. 

На перший погляд в сфері послуг вона повинна бути постійною, бо послуга 

надається лише тоді, коли пред’явлений попит. Однак аналіз ситуації в постсоціаліс-

тичних країнах, які в періоди економічних криз зазнали різкого зниження плато-

спроможності населення свідчить, що: платоспроможний попит суттєво відрізняєть-

ся від потенційного; зовнішня збалансованість платоспроможного попиту з пропози-

цією супроводжується зростанням обсягу послуг, отриманого в порядку самообслу-

говування і обсягу відкладеного попиту.  Дослідження локальних ринків послуг регі-

онів Галичини показує, що співвідношення між реалізованим платоспроможним по-

питом, обсягом самообслуговування і відкладеним попитом суттєво відрізняється 

для груп населення з різним рівнем грошових доходів (табл.3.1).  



 174

Таблиця 3.1.Канали реалізації потенційного і платоспроможного попиту на побутові послуги різних верств місько-
го населення регіонів Галичини1. 

 
 

Види побутових послуг 

Канали реалізації попиту на побутові послуги   
 

Відкладений попит 

Питома вага насе-
лення, яке користу-

ється платними  
 Платні побутові послуги Самообслуговування  побутовими послу- 
 Групи населення за рівнем забезпеченості  гами 
 І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV % 

Ремонт взуття 100 100 72 40   28 32    30 68,32 
Індпошиття взуття 100 100 19        81 100 31,01 
Ремонт швейних виробів та головних уборів 80 74 19  20 26 54 52   27 48 26,94 
Індпошиття швейних виробів та головних уборів 80 78 10  20 22 44 23   46 77 21,38 
Ремонт, індпошиття та в’язання трикотажних 
виробів 

78 68 21  21 32 46 32   33 68 25,76 

Ремонт побутових машин та приладів 100 100 48 18   22 20   30 62 52,72 
Ремонт та технічне обслуговування транспорт-
них засобів 

80 80 30 19 20 20 33 31   37 50 37,14 

Ремонт меблів 100 100 20    34 23   46 77 31,51 
Виготовлення меблів 100 100 19        81 100 31,54 
Хімічна чистка та фарбування одягу 100 71 22   29 30 33   48 67 29,41 
Послуги пралень 50 40 10 8 50 60 90 92     17,02 
Послуги лазень 52 21 20 9 49 79 80 91     22,01 
Ремонт та будівництво житла 90 50 20 11 10 30 50 34  20 30 55 29,34 
Послуги фотографій 80 80 35 11 20 20 30 9   35 80 36,50 
Послуги перукарень 80 60 40 12 20 40 60 38    50 39,86 
Послуги прокатних пунктів 100 90 30        70 100 36,74 
Інші види послуг (транспортні, ритуальні, пере-
робка сільгосппродукції та інші) 

100 100 40 20   30 20   30 60 46,89 

                                         
Примітка. 1 Розраховано на основі даних обласних управлінь статистики Івано-Франківської, Львівської, Терно-

пільської областей та даних анкетного опитування споживачів послуг. 
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Таблиця 3.2.Канали реалізації потенційного і платоспроможного попиту на побутові послуги різних верств сільсь-
кого населення регіонів Галичини1. 

 
Види побутових послуг 

Канали реалізації попиту на побутові послуги   
Відкладений попит 

Питома вага насе-
лення, яке користу- 

 Платні побутові послуги Самообслуговування  ється платними по- 
 Групи населення за рівнем забезпеченості  бутовими послугами 
 І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV % 

Ремонт взуття 80 77 51 9 20 23 30 40   19 51 51,86 
Індпошиття взуття 100 100 10        90 100 35,43 
Ремонт швейних виробів та головних уборів 79 48 7  21 52 50 50   43 50 21,25 
Індпошиття швейних виробів та головних уборів 80 48 7  20 52 40 19   53 81 21,25 
Ремонт, індпошиття та в’язання трикотажних виро-
бів 

88 58 18  12 42 42 28   43 72 29,83 

Ремонт побутових машин та приладів 100 80 27 19  20 30 20   40 60 43,54 
Ремонт та технічне обслуговування транспортних 
засобів 

80 60 18 8 20 40 40 32   40 60 30,85 

Ремонт меблів 66 48 19  34 32 30 24  20 51 76 26,10 
Виготовлення меблів 70 60 30  30 30 30   10 30 100 36,50 
Хімічна чистка та фарбування одягу  65 37 17  35 30 33 30  33 50 70 22,91 
Послуги пралень 28 25   72 75 100 100     8,10 
Послуги лазень 30 20 10 6 70 80 90 94     17,30 
Ремонт та будівництво житла 80 60 20 10 20 40 50 30   30 60 32,71 
Послуги фотографій 75 50 31 10 25 20 29   30 40 90 33,80 
Послуги перукарень 60 40 40 10 40 60 60 40    50 36,55 
Послуги прокатних пунктів 90 60 30      10 40 70 100 34,16 
Інші види послуг (транспортні, ритуальні, переробка 
сільгосппродукції та інші) 

100 70 49 10  30 30 30   21 59 50,43 

                                         
1 Примітка. 1 Розраховано на основі даних обласних управлінь статистики та даних анкетного опитування спожива-

чів. 
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Побутові послуги в міській місцевості споживає за всіма видами населення першої, 

другої і третьої групи і лише 10 з 17 видів послуг - населення четвертої групи. В 

сільській місцевості ситуація виглядає значно гірше (табл.3.2). Населення четвертої 

групи забезпеченості споживає лише 9 видів послуг. Група населення з низьким рів-

нем забезпеченості споживає лише 10-20% платних послуг. Рівень відкладеного по-

питу перевищує 50%. Аналіз споживання послуг в розрізі видів свідчить, що послу-

гами пралень користуються лише 17,02% міського населення, послугами індпошиття 

швейних виробів та головних уборів - 21,38%, послугами хімчистки і фарбування 

одягу - 29,41%. Частка сільського населення, яке користується послугами ринку, ще 

нижча. Іншими словами, в результаті дії об’єктивних і суб’єктивних факторів в еко-

номіці перехідного періоду платіжна ємність локальних ринків послуг суттєво знизи-

лась. Остання відобразилась на ступені їх активності та кон’єюнктури. 

Як і для будь-якого ринку, для розвитку регіонального (локального) ринку по-

слуг характерні чотири стадії: підйом кон’юнктури, кон’юнктурний бум, послаблен-

ня кон’юнктури, кон’юнктурний спад. Прояв підйому кон’юнктури, знаходячись в 

прямій залежності від підвищення активності ринкових процесів економіки в цілому, 

характеризується зростанням попиту населення на послуги і попиту інвесторів на 

об’єкти інвестування в них, підвищенням цін на них. Кон’юнктурний бум означає 

різке зростання попиту на послуги і об’єкти інвестування в сфері послуг, які пропо-

зиція,  незважаючи на її зростання, задовільнити не може. Він характеризується ви-

соким рівнем використання виробничих потужностей, великою кількістю робочих 

місць в цій сфері притягання праці, зростанням цін на послуги. Послаблення 

кон’юнктури пов’язане з зниженням попиту на послуги і на об’єкти інвестування в 

сфері послуг в зв’язку з спадом в економіці в цілому, відносно повним насищенням 

попиту населення на послуги і деяким надлишком їх пропозиції.  Кон’юнктурний 

спад на ринку послуг є найбільш несприятливим його періодом. Він характеризуєть-

ся низьким попитом на послуги і об’єкти інвестування в сфері послуг, скороченням 

пропозиції послуг і об’єктів інвестування. На цій стадії в класичному ринку суттєво 

знижуються ціни на послуги. Регіональний та локальний ринки послуг, в перехідній 
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економіці, знаходячись у стадії кон’юнктурного спаду, неадекватно відтворюють 

особливості цієї стадії, характеризуються різним ступенем активності щодо окремих 

своїх сегментів. Останній в значній мірі залежить від інвестиційної та підприємниць-

кої привабливості галузей, на що суттєво впливають стадії їх життєвого циклу. Згід-

но з теорією ринку життєвий цикл галузі складається з стадій: “народження”, “зрос-

тання”, розширення”, “зрілості”, “спаду”. Аналіз структури попиту населення і що-

річних приростів (спадів) обсягів реалізації послуг в досліджуваних регіонах у 1990-

1995 рр. дозволив змоделювати таке групування послуг за стадіями життєвого циклу 

(рис. 3.1).  

Стадії. 

“народження” “зростання” “розширення” “зрілості” “спаду” 
1. послуги з 
працевлаш-
тування;  
2. послуги з 
продажу і 
придбання 
нерухомості;  
3. послуги 
фінансових 
установ по 
розміщенню 
цінних папе-
рів; 
4. послуги 
релігійного 
туризму;  
5. послуги 
гральних за-
кладів;  
6. встанов-
лення газо-
вих лічильни-
ків;  
7. ремонт ім-
портної скла-
дної побуто-
вої техніки;  
8. послуги 
елітного ту-
ризму 

1. побутові: 
встановлення 
вхідних дверей, 
балконів, рам 
підвищеної на-
дійності, ремонт 
імпортної радіо-
техніки, ремонт і 
об-слуговування 
автомобілів іно-
марок;  
2. освіти: послу-
ги перекваліфі-
кації, послуги 
приватних шкіл, 
ліцеїв, коледжів;  
3. страхові: 
страхування не-
рухомості;  
4.  медичні: ма-
нуальна терапія, 
голко-
вколювання;  
5. банківських 
установ;  
6. закладів від-
починку: органі-
зація сімейного 
відпочинку; 

1. побутові: 
виготовлення 
фотографій на 
замовлення 
фотографів-
любителів;  
2. медичні: 
послуги стома-
тологічних і 
зубопротезних 
закладів;  
3. туристично-
екскурсійні: 
організація за-
кордонного ту-
ризму грома-
дян України;  
4. інші види: 
послуги інфор-
маційно-довід-
кової служби, 
послуги техні-
чної інвента-
ризації; 

1. побутові: ре-
монт квартир, ре-
монт меблів, ре-
монт автомобілів, 
ритуальні, перу-
карські;  
2. комунальні і жи-
тлові послуги;  
3. пасажирського 
транспорту;  
4. послуги теле-
фонного зв’язку;  
5. туристично-
екскурсійні;  
6. правового ха-
рактеру: послуги 
адвокатів, послуги 
нотаріальних 
служб;  
7. санаторно-
курортні;  
8. інші види: під-
готовка водіїв тра-
нспортних засобів, 
послуги реклами і 
друку,  
9. послуги по охо-
роні майна 

1. побутові: Хім-
чистка, послуги 
пралень, індпо-
шиття одягу, ре-
монт складно-
побутової техні-
ки, виготовлення 
меблів;  
2. послуги 
зв’язку: послуги 
поштового 
зв’язку;  
3. послуги по 
утриманню дітей 
в дитячих дошкі-
льних закладах;  
4. послуги куль-
тури;  
5. послуги фізку-
льтури і спорту;  
6. туристично-
екскурсійні: про-
ведення турис-
тичних походів, 
проведення місь-
ких і заміських 
екскурсій;  
7. обрядові пос-
луги. 

Рис. 3.1. Групування платних послуг локальних ринків Галичини за стадіями 
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життєвого циклу (f1-f2-f3). 

У стадії народження знаходяться послуги, обсяг потреб в яких викликається в 

першу чергу появою принципово нових відносин ринку, що почали формуватися в 

Україні: послуги з придбання (продажу) нерухомості, послуги фінансових установ, 

послуги гральних закладів тощо. До послуг в стадії зростання відносяться такі, які 

признані на ринку і підприємницька діяльність тут зростає (в досліджуваних регіо-

нах, наприклад, деякі медичні, банківських установ, побутові з установки віконних 

решіток, подвійних дверей, ремонту і обслуговування автомобілів-іномарок, інші). 

Послуги в стадії “розширення” характеризують період між високими темпами зрос-

тання попиту на ці послуги і стадією стабілізації цього зростання (деякі послуги сто-

матологічних та зубопротезних закладів, послуги з організації закордонного туризму 

громадян України, виготовлення фотокарток на замовлення фотографів-любителів 

тощо). В стадії зрілості знаходяться послуги, які мають найбільший попит і їх вироб-

ники зосереджуються на удосконаленні їх надання (послуги телефонного зв’язку, 

комунальні, пасажирського транспорту, інші). В стадії спаду зняходяться галузеві і 

номенклатурні види послуг, які характеризуються періодом різкого спаду попиту на 

них, зокрема: послуги культури (театрів, кінотеатрів, видовищних закладів), послуги 

фізкультури і спорту, побутові (ремонт складно-побутової техніки, хімчистка, по-

шиття та ремонт одягу і взуття, виготовлення меблів), інші.  

Таким чином, ринок послуг даної території можна охарактеризувати як сукуп-

ність послуг, які знаходяться в різних стадіях життєвого циклу. Послуги, які знахо-

дяться на стадії народження і відновлення життєвого циклу, стадії зростання і роз-

ширення на 90% стали об’єктом підприємництва. послуги, які знаходяться в стадії 

життєвого спаду, залишаючись в багатьох випадках соціальнозначущими, з послуг 

масового попиту перейшли в категорію послуг для обмеженого контингенту спожи-

вачів. Розміщення видів послуг за стадіями життєвого циклу, яке склалось на лока-

льних ринках областей Галичини, відображає “ефект”економічної кризи, трансфор-

маційних процесів в сфері попиту і пропозиції, а також певні особливості ринку пос-

луг в економіці перехідного періоду. 
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Народжуючись з тоталітарної економіки, регіональні та локальні ринки харак-

теризуються станом переходу від ринків, яким в багатьох їх сегментах (в житловому, 

санаторно-курортному, туристсько-екскурсійному, побутовому обслуговуванні) вла-

стивим було переважання попиту над пропозицією (дефіцит послуг), до ринків, яким 

характерний диспропорційний спад. Дефіцит в дореформенній економіці послуг в 

регіонах був породжений: галузевою диспропорційністю (переважанням аграрного 

сектору, промисловості і відставанням сфери послуг); регіональною диспропорційні-

стю, яка залежала від зосередження в регіоні розвинутих галузей ВПК, важкої про-

мисловості, що супроводжувалось більш розвиненою інфраструктурою, нестачею 

ресурсів для виробництва послуг по відношенню до побутових і соціально-

культурних потреб; товарним дефіцитом. Дослідження проблем розвитку підприєм-

ництва в окремих регіонах свідчить, що дія вказаних причин дефіциту зберігає свою 

силу і на сьогодні. Разом з тим для сфери послуг було характерним відносне переви-

робництво деяких продуктів послуг по відношенню до реального економічного по-

тенціалу країни: фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою за багатьма 

професіями в системі послуг освіти, деяких послуг культури - лекцій, політизованих 

культурних заходів. На сьогодні це стало відчутним на ринку праці, на рівнях вико-

ристання потужностей закладів культури. 

Формальне співпадіння платоспроможного попиту і пропозиції в локальних 

ринках не ліквідувало дефіциту послуг, особливо в сільській місцевості. Рівень спо-

живання побутових послуг сільськими жителями в 1995 р. склав 46,5% рівня спожи-

вання міським населенням. По таких видах обслуговування, як ремонт побутових 

машин він був у 9 разів меншим, послугах перукарень - у 14 разів, послугах хімчист-

ки - у 80 разів. Диспропорційний спад погіршив і без того нераціональну структуру 

споживання послуг, а отже і структуру економіки послуг. Поряд з цим в економіці 

ІТКП сформувались великі диспропорції техніко-виробничого характеру - недован-

таження “виробничих” потужностей (на перших порах в санаторно-курортному об-

слуговуванні, побутовому, туристсько-екскурсійному, в підсистемі по утриманню ді-

тей в дитячих дошкільних закладах, в системі культури).  
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Така ситуація в локальних ринках послуг перехідного періоду стала результа-

том формального впровадження ринкових відносин і приватизації в умовах корпора-

тивно-монополістичної економіки. Останнє обумовлює специфіку таких елементів 

ринку послуг як конкуренція і ціна. Конкуренція як елемент ринку послуг, забезпе-

чуючи суперництво між учасниками цього ринку за найвигідніші умови реалізації 

послуг, дозволяє досягти збалансованості між попитом і пропозицією, виконує фун-

кцію спілкування та погодження інтересів їх виробників, примушує останніх знижу-

вати індивідуальні витрати, стимулює підвищення якості послуг, оновлення їх асор-

тименту, формує ринкову ціну на послуги. В ринку послуг присутні: галузева конку-

ренція між виробниками послуг - внутрі кожної галузі, яка охоплює ринок реалізації 

послуг, умови і витрати виробництва послуг; міжгалузева конкуренція (між галузями 

санаторно-курортного і туристсько-екскурсійного обслуговування, наприклад, між 

галузями сфери послуг і галузями по виробництву товарів народного споживання), 

яка викликає переміщення коштів, ресурсів, засобів виробництва в більш ефективні 

галузі; міжнародна конкуренція - конкуренція виробників послуг (у сфері туризму, 

зв’язку, телерадіомовлення, послуг авіатранспорту), яка сприяє переливу капіталу 

між державами. Для сфери послуг важливим є розвиток нецінової конкуренції: за пе-

реважання рівня сервісу, досягнення вищої якості послуг, надання досконаліших їх 

видів, задоволення різних потреб споживачів. Вона породжує диференціацію послуг, 

змінює ринковий механізм регулювання попиту і пропозиції. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що однією з найхарактерніших рис ринку 

послуг є значний ступінь дублювання фірм, що працюють в одній і тій же галузі. Пе-

рспектива розвитку конкретної фірми невідома наперед, але постійно визначається і 

корегується в процесі її розвитку. Це призводить до того, що різні фірми, особливо 

на стадії “народження” послуг використовують в одній і тій же галузі різноманітні 

можливості і стратегії завоювання ринку (нову форму обслуговування, надання пос-

луг на дому, комплексне обслуговування). Пізніше, коли ситуація в галузі стабілізу-

ється і визначається “основна лінія”, кожна фірма знаходить свою “нішу” на ринку. 

На відміну охарактеризованого типу поведінки в перехідній економіці в сфері послуг 
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діє специфічний тип конкуренції. Тут формується ірраціональний тип нецінової кон-

куренції, орієнтованої на імітацію якості обслуговування. Найбільш суттєво це відчу-

вається в сфері послуг культури, туристсько-екскурсійних, побутових (зокрема пос-

луг перукарень, косметичних кабінетів, послуг з технічного обслуговування автомо-

білів тощо). 

Для ринків послуг перехідного періоду великою залишається роль позаеконо-

мічних факторів формування цін. В поєднанні з процесами регіоналізації цін на пос-

луги і їх диспропорціями, це сприяє зародженню специфічного типу цінової конку-

ренції. Специфікою такої конкуренції стає механізм, який орієнтується не на пони-

ження цін, як інструмент підвищення конкуренції, а механізм пошуку нових сфер 

(галузей, видів послуг), в яких кон’юнктура виявляється максимально сприятливою. 

Прикладом цього є різке переключення діяльності підприємницьких структур побу-

тового обслуговування на встановлення подвійних дверей, решіток на вікна, врізання 

замків (за умов зростання криміногенності), освітніх структур - на створення платних 

вузів у сфері економіки, менеджменту та права, медичних послуг - в сферу мануало-

терапії, іридодіагностики тощо. Крім фактора пошуку більш вигідних сфер капіталу 

в галузевому і видовому розрізі в сфері послуг має місце така тенденція і в регіона-

льному розрізі, наприклад, переміщення послуг з будівництва і ремонту житла, осо-

бливо його оздоблення, в регіони інтенсивного індивідуального житлового будівни-

цтва, відтік капіталу з сільської місцевості. Явище переміщення капіталу в більш ви-

гідні сфери надання послуг характерне і для класичної ринкової економіки, однак 

воно не носить домінуючого характеру. В сучасних регіональних та локальних рин-

ках України, як показують дослідження, проведені в регіонах Галичини, роль факто-

рів, пов’язаних з перерозподільчими процесами настільки велика, що гальмує як ра-

ціоналізацію споживання, так і раціоналізацією виробництва послуг, зниження ви-

трат виробництва і підвищення конкурентоздатності послуг. 

Постійна нестабільність локальних ринків в перехідній економіці ускладнює 

здійснення конкуренції в часі. Поведінка споживача і виробника послуг в таких умо-

вах неадекватна класичним механізмам ринкової конкуренції. Раціональні очікуван-
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ня виробників і споживачів досить часто виступають як ірраціональні. 

У сфері послуг існує ряд господарських ланок (у вищій освіті, культурі, 

зв’язку, пасажирському транспорті, комунальному господартві, санаторно-

курортному обслуговуванні), які суттєво впливають на ринкові параметри (ціну, об-

сяг попиту і пропозиції, параметри нецінової конкуренції), що фактично характери-

зує їх як монополістів на ринку. В сьогоднішньому ринку послуг в результаті злиття 

нових приватних підприємств, витіснення менш сильних, які не встигли закріпитись 

на ньому, з’являються нові монополії (в сфері баківських послуг, страхових). Цьому 

сприяє недотримання вимог виділення стуктурних підрозділів з цілісних майнових 

комплексів у процесі приватизації. В результаті ряд державних монополій в регіона-

льних та локальних ринках послуг перейшли до категорії ринкових, утворились нові 

ринкові монополісти. 

Особливістю ринку послуг перехідного періоду є експансія відносин конкуре-

нції з боку держави через антимонопольне регулювання, підтримку малого бізнесу. 

Однак, як показують дослідження, цей механізм в регіонах ще не є достатньо дієвим. 

Відзначаючи можливі корисні впливи монополій на ринок послуг через розробку на-

уково-методичної бази - в системі освіти, нових методів і технологій лікування в 

охороні здоров’я, технологій виробництва в побутовому обслуговуванні населення, 

слід визначити гостру необхідність підтримки конкуренції, яка впливає як засіб захи-

сту від монопольного зростання цін, консервації неякісних форм і невисокої культу-

ри обслуговування. Антитезою монополізму повинно стати не просте розукрупнення 

підприємств, а створення механізмів та інститутів ринку, спрямованих на підтримку 

малого бізнесу в галузях, де він найбільш ефективний. 

Специфікою ринку послуг в економіці перехідного періоду є те, що він форму-

ється і функціонує в умовах дифузії інститутів управління, нестабільності законодав-

ства, тиску нелегітимних структур, що звужує можливість “чесної конкуренції”. 

Таким чином, регіональним та локальним ринкам послуг в економіці перехід-

ного періоду характерна така специфіка конкуренції: широкий вплив позаекономіч-

них механізмів на її параметри, неадекватна поведінка споживачів і виробників пос-
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луг. В результаті, такі аксіоми ринку послуг, як відособлення незалежних виробників 

послуг, які господарюють за свій рахунок, на свій страх і ризик в умовах вільної кон-

куренції на ринку, де виробляється маса однорідних послуг, де існує багато вироб-

ників і споживачів, в економіці перехідного періоду в регіонах України не діють. 

В ринку послуг перехідного періоду відслідковується ряд суперчностей і особ-

ливостей в механізмах ціноутворення. У регіональних та локальних ринках послуг в 

економіці перехідного періоду має місце збереження “псевдоадміністративних цін”, 

які не є ні результатом перетину попиту і пропозиції, ні результатом тяготіння до ва-

ртості (в комунальному господарстві, пасажирському транспорті, в послугах культу-

ри, послугах по утриманню дітей в дитячих дошкільних закладах, в системі правових 

послуг і деяких інших). Ціни формуються в умовах, коли йде первісне нагромаджен-

ня капіталу і за умов, коли в основному визначаються виробником послуг, вони зорі-

єнтовуються на світові. При цьому ігнорується реальний рівень життя в Україні, який 

суттєво відстає від країн Західної Європи. 

На ціноутворення в сучасних регіональних та локальних ринках послуг впли-

вають: 

 нестійкість попиту і пропозиції, яка зумовлює нестійкість цін на послуги. Ці-

ни стають непрогнозовані на основі екстраполяції; 

 недосконалість нецінової конкуренції, при якій основні фактори ціноутво-

рення (рівень витрат, якість послуг та ін.) відіграють другорядну роль і ціна суттєво 

відриваєтся від вартості; 

 монополізм виробника, який дозволяє створити дефіцит і штучно завищувати 

ціни (на залізничному транспорті в 1993-1994 р.р., наприклад). На відміну від класи-

чного ринку, де механізм ціноутворення за умов конкурентного середовища дозво-

ляє здійснювати контроль за попитом і стимулювати економне споживання ресурсів, 

в перехідній економіці, де ринковий механізм недосконалий, у монополіста певного 

виду послуг з’являється можливість встановити вищу в порівнянні з собівартістю 

плату за них, перерозподілити фінансові ресурси або покрити за рахунок високої ці-

ни неефективність надання послуг; 
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 регіоналізація економіки, внаслідок чого в сфері послуг утворюються лока-

льні системи цін. Динаміка цін на локальних ринках суттєво відрізняється. Так, на-

приклад, якщо індекс цін на послуги в Україні за 1991-1995 р.р. склав 158184,4,  то у 

Івано-Франківській області - 201718,5, Львівській області -  138667,0, Тернопільській 

- 115126,7; 

стагфляція, яка привела до виключення з процесів відтворення збережень на-

селення і підприємств, що обумовило переміщення попиту в ті сфери, які були за-

хищені від гіперінфляції - придбання нерухомості, валюти. Це викликало штучне за-

ниження попиту на ряд послуг і, відповідно, перекоси в ціноутворенні; 

 різка соціальна значимість видів послуг, яка визначає об’єктивні умови дія-

льності суб’єктів ринку. В перехідний період до ринку ціни на соціальнозначимі по-

слуги в певній мірі планомірно підтримуються на низькому і пільговому рівні. За та-

кими цінами, тобто не покриваючи рівень витрат виробництва, в період 1992-1995 

р.р. в регіонах України реалізувались послуги житлового господарства, комунальні, 

послуги театрально-видовищних закладів та ін. 

Аналіз впливу факторів на динаміку попиту і пропозиції, механізм ціноутво-

рення, врахування недосконалості конкуренції, нераціональної поведінки споживачів 

дозволяє зробити висновок, що досягнення збалансованості ринку послуг на основі 

його саморегуляції неможливе. 

Важливим параметром характеристики регіональних та локальних ринків пос-

луг взагалі і в перехідній економіці, зокрема, є їх ємність. У зв’язку з тим, що послу-

ги надаються тільки після пред’явлення попиту, оцінка параметрів ємності регіона-

льного (локального) ринку має свої особливості. З точки зору попиту виробництво 

маси послуг в кожному регіоні визначається величиною суспільних потреб в них, а 

виробництво маси послуг населенню - величиною потреб населення в індивідуаль-

ному і колективному споживанні послуг. При цьому важливо врахувати:  особливість 

продукції сфери послуг, яка як готовий товар не може бути ні експортована з регіо-

ну, ні ввезена в нього; фазу економічного циклу в розвитку економіки в цілому і 

сфери послуг, зокрема. У фазі економічного підйому ємність ринку послуг обмежена 
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потужністю підприємств територіального комплексу, фізичними і людськими ресур-

сами, в інший період - величиною платоспроможного попиту. Оскільки в сфері пос-

луг сумарний платоспроможний попит знаходиться в рівновазі з сумарною пропози-

цією і ринок послуг розглядається ніби цілим і неподільним, ємність його можна 

вважати на кожний даний момент рівною обсягу виконаних і оплачених послуг на-

селенню і організаціям. Однак в момент звернення до ринку для кожного конкретно-

го замовника в ролі потенційних виконавців виступають не всі фірми з надання пос-

луг, а лише певна їх частка, так як і для кожного конкретного підприємства не вся 

сукупність споживачів виступає в ролі потенційних клієнтів. Іншими словами, при 

визначенні ємності ринку послуг слід врахувати, що він є неоднорідним, виступає як 

сукупність незалежних субринків, які відрізняються специфікою послуг, в тому числі 

їх функціональним призначенням, величиною і місцерозташуванням. Це означає, що 

поряд з визначенням загальної ємності регіональних та локальних ринків послуг слід 

розраховувати ємність окремих субринків - субринку послуг освіти, зв’язку, охорони 

здоров’я і т.п. з більш детальною диференціацією за видовою структурою.  

Основним джерелом інформації для визначення загальної емності регіонально-

го (локального) ринку послуг за обсягом платоспроможного попиту, яке використо-

вується у вітчизняній практиці, є баланс грошових доходів і видатків населення 

(БГДВ). Однак в економіці перехідного періоду значна частина доходів і послуг фу-

нкціонує в нелегальному ринку. Тому обрахунок на основі інформації про грошові 

видатки населення за БГДВ є проблематичним. При визначенні ємності ринку пос-

луг населенню важливо врахувати не тільки сумарні грошові доходи і видатки насе-

лення регіону, але й їх зміну для окремих груп громадян в залежності від рівнів їх 

забезпеченості. Останнє дозволяє більш чітко прогнозувати ємність ринку в періоди 

економічних коливань, а також визначити ємність окремих субринків. Дослідження 

показують, що на сьогодні побутові послуги - ремонт і індпошиття взуття, ремонт і 

виготовлення меблів, ремонт побутових машин і приладів, послуги прокатних пунк-

тів споживачами з високими і вище середнього рівня забезпеченості доходами на 

100% отримуються через канали ринку, тоді як для груп з низьким рівнем доходів 
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цей канал складає лише 20-40%. 

Звуження ємності регіональних та локальних ринків у період економічного 

спаду, що має місце в Україні, супроводжується скороченням частки населення, яке 

користується платними послугами. В досліджуваних регіонах вона складає 33,8% мі-

ського населення і 29,2% сільського. Циклічний характер розвитку ринку вимагає 

оцінки його потенційної ємності, очікуваних параметрів на період економічного під-

йому. З огляду на обмежуючі фактори, які визначають їх на період високої 

кон’юнктури, така оцінка повинна здійснюватись з точки зору ємності для інвестора, 

з точки зору ємності для потреб споживачів послуг, з точки зору ємності для потреб 

ринку праці. 

Відсутність експорту і імпорту продукції послуг як готового товару не пере-

чить тому, що самі послуги є предметом вивезення-ввезення щодо окремих регіонів. 

Якщо фірма, підприємство надає послуги, наприклад, туристичні, за межами регіо-

ну, то частка засобів виробництва і фінансових ресурсів вивозиться за його межі. Це 

означає, що потенційна ємність регіонального  (локального) ринку послуг зменшу-

ється, оскільки її межі, як було показано вище, визначаються сукупною потужністю 

підприємств ІТКП. Навпаки, прихід на ринок послуг фірми з іншого регіону або іно-

земної рівнозначно ввозу (імпорту) в регіон послуг і може супроводжуватись зрос-

танням ємності даного ринку. Таким чином, експортно-імпортна діяльність фірм з 

надання послуг здатна здійснювати певний вплив на кон’юнктуру регіональних та 

локальних ринків. 

Серед факторів, які визначають кон’юнктуру і ємність регіонального (локаль-

ного) ринку послуг вагомим є ступінь розвитку системи ринків: товарного, де обер-

таються засоби виробництва і замінюючі продукт послуг товари; фінансового, де 

обертаються кредити і цінні папери; ринку капіталів, де обертаються кошти для ін-

новаційної та інвестиційної діяльності; ринку праці, де формується і видозмінюється 

робоча сила для сфери послуг; ринку інформації (рис.3.2). Нерозвиненість вказаних 

ринків в економіці перехідного періоду посилює деформації, які сформувались в ре-

гіональних та локальних ринках послуг, сприяє збереженню інституціонального ва-
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кууму. 
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Рис. 3.2. Система взаємовпливів регіонального (локального) ринку послуг 
з іншими складовими регіональних (локальних) ринків 

Отже, в економіці перехідного періоду сформувалась специфічна модель регі-

ональних та локальних ринків послуг з нетиповим характером збалансованості попи-

ту і пропозиції, нетиповим характером конкуренції, специфікою механізмів ціноут-

ворення. Розвиток ринку послуг в такій моделі:  здійснюється в рамках корпоратив-

но-монополістичних структур, які не втрачають своєї сили впливу на всі його пара-

метри; йде за рахунок освоєння “нових економічних територій”, там, де економічні 

відносини практично не розвивались взагалі;  опирається на монопольне володіння 

деякими суб’єктами ресурсами та інформацією; здійснюється в умовах використання 

значної частки позаекономічних методів його формування - комерціалізації, прива-
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тизації зверху. Це модель нерозвиненого і одночасно деформованого ринку, модель 

квазіринку. За сукупністю ознак в досліджуваних регіонах вимальовується модель 

споляризованого розвитку ринку з зростаючими нерівномірностями в територіальних 

рівнях обслуговування та зростаючими відмінностями в рівнях і структурі спожи-

вання послуг різними групами населення. Такому ринку характерна орієнтація на ін-

тереси невеликих прошарків населення, невисокий рівень соціальної спрямованості, 

система інститутів, які трансформувались з попередьої системи. 

Друга модель, яка б більшою мірою  відповідала специфіці послуг - це ринок 

послуг, характерний соціально-орієнтованій економіці. Суб’єктами такого ринку по-

винні стати асоційовані власники, що не виключає, а передбачає наявність приватної 

власності. Цей ринок повинен бути орієнтований на забезпечення соціально-

гуманітарних пріоритетів в процесі взаємодії вільних індивідів, трудових колективів, 

асоціацій і спілок підприємств, громадських об’єднань. Така модель вимагає запро-

вадження специфічного організаційно-економічного механізму. 

 3.2. Моделі організаційно-економічного механізму функціонування 

регіональних та локальних ринків послуг в практиці зарубіжних країн 

Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо організаційно-економічних меха-

нізмів функціонування регіональних та локальних ринків послуг пов’язано з необ-

хідністю вирішення проблем: визначення місця і тенденцій розвитку різних форм пі-

дприємництва і механізмів його підтримки в сфері послуг; реалізації соцільної докт-

рини держави в економіці перехідного періоду, забезпечення механізмів соціального 

захисту населення, соціальних гарантій в споживанні матеріальних благ і послуг; ро-

зподілу функцій між центральними органами управління і органами місцевого само-

врядування щодо надання послуг населенню. 

Організаційна і економічна модель функціонування ринку послуг в сучасних 

зарубіжних державах визначаються загальними тенденціями розвитку економіки і 

механізмів управління. Оцінка закономірностей розвитку ринку напередодні ХХІ 

століття свідчить, що для економіки зарубіжних країн властиві такі тенденції: пода-
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льший розвиток підприємництва, ринкових сил конкуренції; широке усуспільнення 

приватної власності, її відносна дифузія, яка проявляється в залученні до участі у 

власності осіб, які її не мали, розвитку колективних підприємств; деперсоналізації 

власності внаслідок її корпоративних форм; регіоналізація управління, укріплення 

економічної бази регіональних органів управління і місцевих самоврядувань, дифе-

ренціація економічних функцій між різними рівнями влади; розвиток нової моделі 

капіталізму - моделі з високим рівнем соціальної захищеності населення, механізмом 

гальмування соціальної поляризації суспільства; розвиток механізмів свідомого де-

мократичного регулювання економіки і формування соціальних рамок ринку. 

Зросла вартість і ціна робочої сили, що розширило ємність внутрішнього рин-

ку послуг. Попит на послуги визначає не вузьке коло, а масовий споживач. Сформу-

вався якісно новий тип працівника з високим рівнем культури і високими вимогами і 

запитами до сфери послуг. В економіці провідних країн з розвиненими ринковими 

відносинами намітилась тенденція до зростання особистого споживання в кінцевому 

попиті. За оцінками фахівців сфера послуг буде займати все більш домінуючу роль в 

економіці, що проявлятиметься в зростанні приростів валового внутрішнього проду-

кту, створюваного у ній, в зростанні її ролі в прирості зайнятості [158.-C.76]. 

В сфері послуг зарубіжних країн за юридичним статусом функціонують такі 

основні типи підприємств: індивідуальні підприємства, близькі за своїм статусом до 

фізичних осіб; товариства, що мають статус юридичної особи; асоціації, які не мають 

на меті прибуткову діяльність, адміністрації, територіальні общини, державні уста-

нови адміністративного або промислово-комерційного характеру чи масштабу. За 

розмірами вони поділяються на малі (0-9 працівників), середні - 10-49, 50-199, 200-

499, 500-1999, великі - більше 2000 працівників. Більше 90% - це малі підприємства. 

За правом власності в сфері послуг функціонують: підприємства державного секто-

ру, приватного сектору, сектору корпоративного і взаємодопомоги, що стоїть між 

державним і приватним [56.-С.31-33]. Організаційно-правова структура національ-

них, регіональних і локальних ринків послуг визначає зміст організаційно-

економічного механізму і, зокрема: участь державних і місцевих органів управління 
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в організації процесу надання послуг; функціонування інститутів громадського регу-

лювання ринку послуг (спілок, товариств, творчих об’єднань); розвиток ринкових 

форм надання послуг і їх регулювання з боку державних і ринкових інституціональ-

них структур. 

В проблемі управління надання послуг слід розрізняти методи організації на-

дання послуг і організаційну форму надання послуг. Методи організації надання по-

слуг в кожній з зарубіжних країн залежить від конституційного базису країни, уніта-

рної чи федеральної системи. В унітарних державах (зокрема в Данії, Франції, Вели-

кобританії, Італії, Норвегії, Іспанії, Швеції) вони визначаються переважно національ-

ним урядом, конституційними положеннями. В федеральних системах (США, Кана-

ді, Німеччині) передбачено розподіл повноважень між національним, місцевим та 

іншим рівнями влади. Організаційна форма надання послуг в практиці зарубіжних 

країн представлена чотирма типами: типом децентралізації, коли функції надання 

послуг, регулювання і контролю надаються місцевим урядовим відомствам; типом 

делегації, коли функції надання послуг надаються напівдержавним чи квазіурядовим 

структурам (акціонерним або суспільним підприємствам), типом передачі влади, ко-

ли права надаються державним або місцевим політичним органам для добровільного 

або примусового надання послуг; типом приватизації, коли функції і відповідаль-

ність з надання послуг зосереджуються в рамках приватних осіб або організацій 

[359]. 

Види послуг, які надаються державним і приватним секторами істотно різнять-

ся між собою. Приватний сектор виходить з потреб ринку для задоволення потреб 

споживачів, його послуги доступні для тих, хто має гроші, щоб їх купити. Державні 

послуги мають бути доступними для всіх, навіть, якщо не всі платять за них. Рішен-

ня щодо того, хто надає послуги, уряд чи приватні компанії, як оплачувати послуги 

(через податки чи збори зі споживачів), а також щодо контролю і надання послуг 

приймаються в процесі здійснення державної політики. 

Світовий досвід показує, що втручання держави в процеси організації надання 

послуг зумовлено двома основними причинами: 
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по-перше, винятковими ситуаціями на ринку, коли технічні і економічні умови 

виробництва послуг забезпечують існування на ньому лише одного підприємства, 

здатного виробляти їх за прийнятою ціною. Оскільки це фактично природна моно-

полія, державні органи влади змушені втручатись в організацію надання послуг, щоб 

уникнути зловживань. В країнах Західної Європи цю проблему вирішують шляхом 

націоналізації (наприклад, у Франції є Національне управління залізниць SNCF, 

Управління енергетики; в Німеччині - державні автостради - Bundesbahn). У США, 

не порушуючи принцип приватної власності на засоби виробництва, діяльність при-

родних монополій регулюється особливими правилами, що можуть обмежувати но-

рму прибутку чи різке зростання офіційних цін; 

по-друге, ідеологією держави, яка не зважаючи на існуючу кон’юнктуру, не 

дозволяє приватним інтересам котролювати важливі для нації види діяльності (на-

приклад, діяльність пошти, комунікацій, телемовлення, які в деяких країнах залиша-

ються державними організаціями). 

Участь держави в організації регіональних (локальних) ринків послуг не є оди-

наковою і міняється в часі. Питання співвідношення ролі адміністрації, державних 

підприємств і приватного сектора в наданні послуг залишається для зарубіжних кра-

їн дискусійним і в більшості випадків невирішеним. 

В організації надання послуг адміністрації посідають особливе місце, оскільки 

вони: а) надають послуги суспільству; б) їх діяльність носить некомерційний харак-

тер; в) їх діяльності присутній соціальний вимір. Ці особливості визначають специ-

фіку мети, прийняття рішень і оцінки результатів в процесі управління. Оскільки за-

вдання діяльності адміністрації в сфері послуг пов’язано з інтересами громадян, то 

вони не обмежують її економічними інтересами, а враховують соціальні і політичні 

аспекти. При прийнятті рішень враховуються соціальні наслідки, що стосуються су-

спільства загалом, так званий зовнішній ефект. У сфері приватної організації надан-

ня послуг і приватного управління рішення, як правило, грунтується на принципі оп-

тимального асигнування ресурсів (збалансування грошових прибутків і граничної 

вартості, пов’язаних із здійсненням вибору).  
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Державні підприємства, як суб'єкти локальних ринків послуг - в ряді зарубіж-

них країн - це ринкові структури,  акціонером в яких є держава або територіальні 

об'єднання. Маючи свою частку в складі державного підприємства, держава висту-

пає не тільки як акціонер, але й як регулятор і гарант економічної і соціальної полі-

тики. Використовуючи свій статус, вона перетворює державні підприємства в ін-

струмент економічної і соціальної політики, зобов’язуючи їх виконувати завдання, 

спрямовані на задоволення суспільних потреб, (наприклад, зобов’язуючи Національ-

ні залізниці (SNCF) у Франції продавати квитки багатодітним сім’ям за зниженими 

тарифами, державні телекомпанії - включати до своїх програм передачі релігійного 

та політичного характеру) [56.-С.417]. Процес управління державними фірмами, що 

функціонують в ринку послуг суттєво відрізняється від управління приватними фір-

мами. Як правило, свобода їх дій обмежена, оскільки вони недостатньо контролю-

ють фінансування своєї діяльності, прийняття багатьох рішень погоджується з мініс-

терствами, існує механізм дотацій на певні види послуг, які виплачують державні ор-

гани влади, частина прибутків присвоюється державою. Існують обмеження щодо 

фінансування інвестицій і управління людськими ресурсами. 

Оскільки адміністрації, державні і приватні фірми в регіональних та локальних 

ринках послуг працюють в різних режимах, по відношенню до них застосовуються 

різні моделі оцінки діяльності, вибір яких є однією з теоретичних проблем, що зали-

шається відкритою, не зважаючи на неодноразовий розгляд її в працях і в практич-

них розробках1. Співвідношення участі адміністрацій, державних і приватних фірм в 

організації надання послуг суттєво відрізняється в різних країнах і визначається кон-

цепцією їх державної політики. 

Для визначення моделей регіональних та локальних ринків послуг важливо 

                                         
Примітка. 1 Відпрацьовано в американській системі планування, програмуван-

ня і фінансування (PPBS - Planung Programmirung Budgeting System), Французькій си-

стемі раціоналізації вибору бюджетних рішень (RCB), працях пар В.Перето, 

Дж.Хікса та ін. 
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проаналізувати це співвідношення на різних рівнях державного і муніципального 

управління. В умовах розширення демократії і регіоналізації управління останнє за-

лежить від обраної моделі функціональної взаємодії "центр-місцевість". Теоретично 

в зарубіжній літературі визначено три основних моделі взаємодії між центральним і 

місцевими рівнями управління: модель відносної автономії, модель представництв, 

модель взаємодії [371]. 

Типовими характеристиками моделі відносної автономії є незалежність органів 

місцевого самоврядування в межах країни, свобода дій в рамках, визначених законо-

давством, суттєва роль податків у формуванні місцевого бюджету, сильна політична 

і адміністративна здатність місцевих органів управління, нерівність у наданні послуг. 

Модель представництва характеризується високим ступенем контролю та регламен-

тації місцевої діяльності, відсутністю значних податкових повноважень і незначним 

прямим оподаткуванням органів на місцевому рівні, домінуванням централізованого 

фінансування, низькою політичною, але сильною адміністративною спроможністю 

місцевих органів влади, більшими витратами, ефективністю та справедливістю на-

дання послуг, використанням для цього неурядових організацій під контролем 

центральних органів. Модель взаємодії відзначається такими ознаками: розподіл фі-

нансових та юридичних повноважень у наданні послуг, висока політична і адмініст-

ративна компетенція рівнів влади, поєднання місцевих джерел прибутків з прямими 

податками й дотаціями, використання урядових і неурядових організацій для надан-

ня послуг. Елементи відносної автономії яскраво проявляються в Скандинавських 

країнах, модель взаємодії з деякими елементами моделі відносної автономії - в США, 

Японії, країнах Західної Європи, модель представництва - у Великобританії. 

В залежності від домінуючої моделі за місцевими органами управління закріп-

люються відповідні добровільні або примусові функції в наданні послуг. Так, зокре-

ма, в країнах-членах Європейської Ради число добровільних видів послуг, здійсню-

ваних місцевими органами влади, коливається від 1 до 10 (послуги театрів, сприяння 

туризму, послуги бібліотек), а примусових від 0 до 9 (будівництво і утримання поча-

ткових шкіл, послуги бібліотек, каналізації тощо) (додаток Е табл.Е.1). 
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Для врахування досвіду організації надання послуг в зарубіжній практиці доці-

льно розглянути особливості реалізації вказаних моделей з точки зору: ефективності 

надання послуг при розподілі функцій між центром та органами місцевого самовря-

дування, доцільності чи недоцільності співпадіння території надання послуг з тери-

торією адміністративно-територіальних одиниць; доцільності й недоцільності надан-

ня послуг неурядовими організаціями в громадському секторі. Організації регіона-

льних та локальних ринків послуг в моделі представництва (Великобританія) харак-

терне максимальне узгодження території надання послуг з географічними межами 

адміністративних одиниць, обмеження функцій місцевих органів управління при пе-

редачі повноважень утвореним урядовим представництвам, широке залучення до на-

дання послуг приватного сектора. Останнє реалізується через механізм контрактів, в 

якому місцеві адміністрації виконують функцію пропонування послуг і контролю, а 

приватні фірми - функцію їх надання. За такою схемою організовано надання послуг 

з вивозу відходів, прибирання приміщень, обслуговування шкіл, надання послуг фіз-

культури і спорту. Економічною базою реалізації моделі стала висока розвиненість 

приватного сектора для надання послуг. Відсутність такої бази в Україні не дозво-

лить застосувати в перехідній економіці модель представництв і підтримати відпові-

дний рівень послуг. 

Модель взаємодії найкраще представлена в США і Японії. Особливістю орга-

нізації надання послуг в США є те, що для забезпечення цієї функції використову-

ються спеціальні райони. В складі урядових одиниць США 35% складають спеціаль-

ні райони, 18% - шкільні. Використання спеціальних районів дозволяє надавати пос-

луги за межами політичних юрисдикцій, подолати податкові і боргові обмеження ор-

ганів місцевого самоврядування, розповсюдити накладні витрати на більшу терито-

рію, вирішити проблему надлишків надання послуг і фінансування. Модель спеціа-

льного району в Україні і в регіонах Галичини може бути використана щодо рекреа-

ційних ІТКП, що дозволить вирішити цілий ряд організаційних та фінансових про-

блем. 

Особливістю розвитку сучасної моделі організації сфери послуг в США є стій-
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кий процес визначення і диференціації функцій надання послуг за різними рівнями 

влади, переміщення відповідальності за надання послуг на рівень штатів і нижчих 

рівнів управління, які витрачають на ці цілі в 2,5 рази більше коштів, ніж федераль-

ний уряд [309.-С.42]. Згідно з сформованим закріпленням послуг за ієрархічними рі-

внями управління влада штату відповідає за діяльність психіатричних лікарень, в де-

яких штатах - шкіл; влада округу - за розвиток освіти (керівництво розвитком шкіл і 

коледжів), послуги охорони здоров'я (імунізація, санітарно-епідемологічний конт-

роль, медичний нагляд за дітьми та їх стоматологічне лікування,  контроль здоров'я 

школярів, пропаганда здорового способу життя, стаціонарне лікування, послуги 

швидкої допомоги), послуги психіатричних закладів, послуги служб соціального за-

безпечення; влада муніципалітету - за послуги комунальних підприємств (водопо-

стачання та каналізації, служб електро- і газопостачання, міського транспорту, служб 

по збиранню сміття, аеропортів, автостоянок, утримання кладовищ, стадіонів, кон-

цертних залів та приміщень для проведення масових заходів), послуги культури та 

відпочинку (послуги парків і зон відпочинку, бібліотек, проведення культурних за-

ходів, утримання музеїв), послуги освіти (утримання і керівництво діяльністю почат-

кових шкіл), охорони здоров'я (керівництво лікарнями, державною службою охорони 

здоров'я). В організації обслуговування населення США застосовується система ма-

ндатів Державного уряду і урядів штатів на органи місцевого самоврядування, які 

дозволяють розширити сферу повноважень останніх в наданні послуг. 

Реалізуючи модель взаємодії, органи місцевого самоврядування в Японії вико-

нують власні і делеговані з центру обов’язки з забезпечення охорони здоров'я і доб-

робуту, заходи по покращенню побутових умов, надання послуг лікарень, ритуаль-

них служб, приватних клінік. Здійснюють функції щодо розвитку інфраструктури 

(водних і каналізаційних мереж, електро- і газомереж), надання послуг освіти, куль-

тури, утримання шкіл, бібліотек, музеїв, театрів, галерей мистецтв. Крім органів міс-

цевого самоврядування функції управління регіональними та локальними ринками 

послуг з боку міністерств виконує місцева мережа представництв. 

В моделі відносної автономії, яку найбільш повно репрезентують регіональні 
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та локальні ринки послуг Швеції і Норвегії, функції з надання послуг зосереджені на 

трьох рівнях влади: державному, окружному і муніципальному з чітким визначенням 

характеру послуг. Зокрема на державному рівні закріплені послуги вищої освіти, со-

ціального страхування, дорожно-транспортний контроль, на рівні округу медична 

допомога, служби охорони здоров'я, позастаціонарне медичне обслуговування, фун-

кціонування державних лікарень, приватних клінік, психіатричних лікарень, будів-

ництво і утримання місцевих і регіональних комунікаційних систем, на рівні муніци-

палітетів - система обов’язкової освіти, житлове будівництво, послуги охорони здо-

ров'я, відпочинку і спорту, водо і електропостачання, місцеві і регіональні комуніка-

ції [371]. В організації обслуговування населення у Швеції витримуються принципи: 

локальності, який передбачає чітку взаємодію місцевого керівництва і населення, що 

користується його послугами; рівноправності, підтверджуючого рівність громадян в 

отриманні послуг; неприбутковості, який визначає вимогу відповідності цін на пос-

луги їх собівартості; відсутності спекуляції, тобто недопущення участі органів місце-

вого самоврядування в примітивному бізнесі [365]. Характерними рисами шведської 

моделі є подвійне керівництво розвитком сфери послуг на території з боку держав-

них і окружних Рад, які мають одну географічну зону дії, але різні функції, широка 

участь кооперативного сектору у виробництві і наданні послуг. Найбільш відчутною 

вона є в ринку житлово-будівельних послуг, комунальному обслуговуванні муніци-

пального житлового фонду, в організації відпочинку, послуг автотранспорту, ритуа-

льних послугах [177.-С.87]. Як суб'єкти ринку послуг кооперативи формують асоці-

йовані форми підприємництва (об'єднання, спілки), які визначають умови створення 

демократичної моделі організаційно-економічного механізму ринку, через механізм 

угод з муніципалітетами дозволяють останнім забезпечити надання соціально-

значимих видів послуг (догляд за перестарілими та інвалідами), послуг пралень, га-

ражів, з ремонту автомобілів. 

Незалежно від сформованих моделей взаємовідносин центральних і місцевих 

органів управління організаційно-економічний механізм функціонування регіональ-

них та локальних ринків послуг базується на механізмах переплетення і взаємодії 
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державного, муніципального і приватного управління діяльністю його суб'єктів. 

Державне управління і регулювання регіональних і локальних ринків послуг в зару-

біжних країнах пов’язано з реалізацією чотирьох основних компонентів внутрішньої 

економічної політики: політики розподілу, конкурентного регулювання, протекціоні-

стського регулювання і політики перерозподілу. Політика розподілу використовуєть-

ся для сприяння діяльності приватного сектора або для надання прямих переваг пев-

ним групам суспільства в процесі надання послуг. Її реалізація проявляється через 

субсидії галузям сфери послуг (комунальному господарству, освіті), надання креди-

тів на розвиток інфраструктури сфери послуг (аеропортів, транспортних систем, до-

ріг та автострад, каналізаційних та водогінних систем) та інших видів діяльності, 

пов’язаної з сферою державних послуг. Політика конкурентного регулювання спря-

мована на підтримку рівня конкуренції на ринку послуг, при якій би необмежена 

конкуренція, або її відсутність не завдали шкоду суспільству. Протекціоністське ре-

гулювання спрямоване на обмеження у конкуренції (зокрема, в сфері банківських 

послуг, послуг залізничного транспорту) та захист населення від шкідливої діяльнос-

ті приватних фірм. Політика перерозподілу забезпечує перерозподіл в процесі на-

дання послуг рівня добробуту або прибутків у суспільстві через надання населенню 

можливості отримати безплатні види послуг освіти, охорони здоров'я тощо. 

З практичної точки зору найбільш важливо відслідкувати: механізм фінансово-

бюджетного регулювання і підтримки сфери послуг, методи і способи державного 

регулювання діяльності суб'єктів регіональних та локальних ринків послуг і їх ево-

люції; механізми підтримки малого і середнього підприємництва. 

Бюджет і бюджетна політика розглядаються в країнах ринкової економіки як 

один із найважливіших інструментів державного втручання в ринок послуг. Це про-

являється в різних аспектах: по-перше, через бюджет фінансуються ті суспільні пот-

реби і види послуг, де приватне підприємництво і ринкові відносини погано або сла-

бо працюють; по-друге, через бюджет фінансуються ті послуги, при наданні яких 

треба захистити окремі соціальні групи, або все населення; по-третє, через бюджет 

здійснюється розширення, або звуження споживчого попиту; по-четверте, в бюдже-
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тній діяльності держави реалізується її розвиток як соціальної "трансфертної" держа-

ви. Участь бюджетів різних рівнів в забезпеченні функціонування регіональних та 

локальних ринків послуг не однозначна в просторі (в різних державах) і в часі. Що 

стосується останнього, то розвинуті індустріально країни в залежності від доміную-

чого характеру економічної політики підвищували (період після другої світової війни 

до середини 70-их років), або знижували (друга половина 70-их, початок 90-их років) 

роль сектору державних фінансів в їх розвитку. Не зважаючи на це, сучасну політику 

бюджетного регулювання ринку послуг визначають такі тенденції: 

загальне зростання сукупних державних витрат у валовому внутрішньому про-

дукті. В США, наприклад вони зросли з 16,90% в 1938р. до 38,7% в 1993р., в Японії 

відповідно з 29,9% до 34,9%, ФРН з 43,6% до 50,8%, Франції з 24,8% до 54,2%, в 

Англії з 21% до 54,8% [241.-С.10; 367.-С.37-39]. 

збільшення бюджетних затрат на соціальні цілі і суспільні послуги, тобто за-

трат в людський капітал, які стали в складі бюджетних затрат домінуючими (36,9% у 

ВВП США, 1989 р., 32,5% - Японія, 1990 р., 45,8% - Німеччина, 1990 р., 43,2% - Ан-

глія, 1990 р.) [367.-С.44]. 

еволюція державних фінансів (бюджету уряду, бюджетів місцевих органів вла-

ди і позабюджетних фондів) в сторону збільшення повноважень місцевої влади у фі-

нансуванні послуг і їх фінансово-бюджетній підтримці; 

зниження ставок прибуткового податку, як складової доходної частини бю-

джету, з метою активізації споживчого попиту і боротьби з "пасткою бідності"; 

переміщення акценту з загального фінансування сфери послуг на цільове фі-

нансування певних соціальних програм. Так, зокрема в економічній політиці 

Б.Клінтона в регіонах визначились такі приорітети розвитку сфери послуг, як рекон-

струкція розвитку транспортних систем, створення всеохоплюючої інформаційної 

системи (будинок - клас - ферма - бібліотека), надання можливості кожному мешка-

нцю на певних умовах отримати вищу освіту, удосконалення національної освіти 

[309.-С.46]. 

Узагальнення досвіду країн Західної і Північної Європи, Канади, США, Японії 
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свідчить, що в залежності від статусу суб'єктів регіональних та локальних ринків по-

слуг управління їх діяльністю здійснюється через такі способи і механізми: 

стосовно місцевих адміністрацій - фінансування капітальних затрат в сферу 

послуг з використанням механізму муніципальної позики, бюджетів капітальних 

вкладень на реалізацію головних проектів (наприклад, будівництва шкіл, систем во-

допостачання), фінансування спеціальних програм за рахунок особливих джерел; 

оперативне бюджетне фінансування поточних витрат; прогнозування видатків бю-

джету, пов’язаних з наданням послуг з використанням арсеналу різноманітних мето-

дик (щорічних обстежень пасажиропотоків, поглибленого обстеження попиту один 

раз в 5-10 років, поточного обліку рівня послуг та їх вартості тощо); використання 

механізму аудиту для контролю за використанням громадських коштів і ефективнос-

ті регіональних програм. Механізм фінансово-бюджетного регулювання регіональ-

них та локальних ринків послуг в ряді країн (наприклад США, Німеччина) забезпе-

чується відносно високою самостійністю місцевих бюджетів і більшою гарантією їх 

доходної бази; 

стосовно муніципальних підприємств - довгострокове планування капіталовк-

ладень, стратегічне планування і планування ділової активності; бухгалтерський об-

лік, фінансова звітність та управління готівкою. 

Управління діяльністю приватних структур, які функціонують на регіональних 

та локальних ринках послуг здійснюється за принципами приватного управління. 

Однак практично в усіх індустріально-розвинутих країнах підприємницька діяльність 

в сфері послуг регулюється державою. В якості основних інструментів і методів ви-

ступають: податки і податкові пільги, процентні ставки за кредит, застосування різ-

номанітних способів регулювання цін, використання механізмів державних контрак-

тів, муніципальних замовлень, обмеження доступу в галузь та інші. Найбільш актив-

но використовується арсенал різноманітних способів регулювання цін. 

Світова практика відпрацювала такі способи регулювання цін на послуги: спо-

стереження за цінами зі сторони урядових органів (статистичних управлінь, науково-

дослідних центрів, профспілок, спеціальних незалежних комісій, дослідницьких 
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фірм); непрямий вплив на ціни (через зміну облікових ставок, зміну податків, емі-

сію); державне втручання в процес ціноутворення (через завищення норм амортиза-

ційних відрахувань, відрахувань в інші фонди); урядовий контроль за цінами в формі 

фіксації або встановлення меж їх підвищення; досягнення лідерства держави в цінах 

(при встановленні державних замовлень на послуги, встановленні цін на державних 

підприємствах в галузях, де останні є домінуючими); прямий вплив на ціни (через 

надання державних субсидій) [326.-С.77]. 

Статус податків як регуляторів регіональних та локальних ринків послуг в 

практиці зарубіжних країн залишається особливим. По-перше, завдяки збору подат-

ків забезпечується надання, зокрема фінансування,  суспільних послуг адміністраці-

ями всіх рівнів, по-друге, податки в багатьох випадках перекладаються на споживача 

(податок з продажу послуг, акцизний збір), чим, в кінцевому рахунку, впливають на 

рівень споживання; по-третє, через податки регулюється поведінка виробників пос-

луг. 

Досліджуючи роль податків в організаційно-економічному механізмі локаль-

них ринків послуг в зарубіжних країнах, важливо проаналізувати їх взаємодію і спів-

відношення з платою за послуги. Плата за послуги (добровільна або обов’язкова) в 

більшості країн розглядається як одне з найважливіших джерел фінансування надан-

ня послуг, особливо комунальних. Практично використовується змішана система по-

криття витрат на муніципальні послуги - за рахунок легального оподаткування і за 

рахунок сплат споживачів. Якщо послуга фінансується через податки, платник пода-

тків вносить свою частку незалежно від кількості і якості послуг, якщо за плату спо-

живачем - плата залежить від виду послуг та її споживання. Прихильники механізму 

прямої плати за послуги відзначають такі переваги цієї форми фінансування: зни-

ження марнотратства при споживанні комунальних послуг; забезпечення більш чіт-

кої уяви про бажаний рівень і вартість надання послуг; дотримання справедливості 

щодо отримання доходів від споживачів послуг; підвищення ефективності роботи 

служб, які їх надають. Разом з тим, світова практика показує, що застосування меха-

нізму прямої плати за послуги ефективне там, де рівень їх використання може облі-



 201

ковуватись (плата за водопостачання, електроенергію, телефон, вивіз сміття), меха-

нізм загального оподаткування - де споживання послуг носить колективний характер 

або важко обліковується (наприклад, контроль за захворюваннями, організація уро-

чистостей, карнавалів тощо). В світовій практиці застосовується і варіант, коли плата 

за послуги встановлюється у вигляді податку на нерухомість, що є чимось середнім 

між податком і прямою платою за послуги. 

В світовій практиці склалось декілька методичних підходів щодо встановлення 

рівня оплати за послуги: повна, часткова оплата і відсутність такої. При першому з 

них плата стягується безпосередньо з споживача, незалежно від використання дота-

цій. Як правило це стосується таких видів послуг, як: послуги водопостачання, де 

плата для приватних споживачів сплачується згідно з лічильником, на основі вели-

чини нерухомості, на основі діаметра труби, шляхом продажу води; послуги пошти 

та зв’язку, які оплачуються на основі обсягу спожитих послуг і вартості одиниці 

спожитої послуги або на основі оцінки вартості майна (плата за телефон); послуги 

газо- і електропостачання, де плата встановлюється згідно спожитих обсягів; послу-

ги громадського транспорту - плата знімається з пасажирів, хоча в ряді країн субси-

діюється з бюджету; житлові послуги, які більшістю громадян, за винятком держав-

них службовців, оплачуються у вигляді орендної плати [273]. 

В окремих секторах локальних ринків послуг існує ряд послуг, які одночасно 

надаються як платні, так і безплатні. Це в першу чергу відноситься до послуг освіти, 

охорони здоров'я. Так, зокрема, послуги початкових шкіл в багатьох країнах нада-

ються безплатно. Винятком є місцевості, де кількість місць для дітей молодшого 

шкільного віку недостатня. Проте принцип платності тут доповнюється субсидію-

ванням з боку держави. В системі середньої освіти поєднуються форми платного на-

вчання з безплатним (з наданням певних привілеїв для бідних сімей). В системі ви-

щої освіти утвердилось дві форми надання послуг: плата з наданням державних суб-

сидій; надання позики для студентів з послідуючим погашенням під час майбутньої 

професійної діяльності.  

В системі охорони здоров'я в світовій практиці в основному утвердились дві 
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моделі фінансування послуг. Перша, при якій послуги першочергової медичної до-

помоги надаються споживачам державними лікарнями і клініками безплатно, решта 

послуг оплачується. Винятковими пільгами користуються діти, особи старшого віку і 

бідні верстви населення. Друга модель характеризується встановленням повної пла-

ти за медичне обслуговування в державних і приватних клініках та лікарнях в межах 

загальнодержавної системи медичного страхування або через приватні програми ме-

дичного страхування. Така модель з різними варіантами надання медичних послуг і 

оплати лікувальних засобів застосовується у США, Швеції, Ізраїлі та інших країнах 

[179]. 

Фактично через механізм сплати за послуги в певній мірі реалізується соціаль-

на доктрина держави щодо її конституційних гарантій, забезпечення певного станда-

рту життя, захисту малозабезпечених і соціально незахищених верств населення. Це 

досягається через механізм встановлення ціни на послугу нижче або вище її собівар-

тості. При наданні платних послуг приватними структурами ціни в регіональних та 

локальних ринках встановлюються за ринковими механізмами. Послуга споживачу 

надається лише у випадку його готовності оплатити її реальну вартість і встановлю-

ється на рівні маржинальної вартості послуги. Такий механізм дає можливість раціо-

нально використати послуги і раціонально розмістити їх виробництво. За умов, коли 

послуги носять щоденний характер, їх вартість не залежить від споживача, несприй-

нятна для нього із-за об'єктивних причин, виникає необхідність встановлення ціни 

нижче собівартості. В світовій практиці такий підхід використовується також, коли 

послуга носить суспільний характер, але плата вводиться для стимулювання економ-

ного споживання, або, коли послуги частково державні, а частково приватні, але їх 

споживання в цілому дає зовнішній ефект для суспільства (наприклад, послуги гро-

мадського транспорту). В зарубіжних країнах сформувались два основних підходи до 

субсидіювання послуг: субсидіювання послуг окремим категоріям населення (дітям, 

малозабезпеченим групам, пристарілим); субсидіювання мінімального рівня спожи-

вання послуг для всіх категорій населення ("метод прожиткового мінімуму"). 

Механізм встановлення цін вище собівартості застосовується, як правило, в 
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якості дисциплінарного ефекту споживання (підвищення плати за телефонні розмови 

в певні періоди доби з метою розвантаження телефонних ліній, плати за автостоянку 

в небажаних місцях тощо) і регулятивна міра при високому попиті, дефіциті послуг і 

високому рівні цін на послуги приватного сектору. Через такі механізми в ряді країн 

більш ефективно, ніж через систему оподаткування, реалізується політика перероз-

поділу доходів. 

Враховуючи трансформаційні проблеми перехідного періоду, які виникли в ді-

яльності регіональних органів управління щодо фінансування розвитку окремих сек-

торів ІТКП, важливо дослідити практику зарубіжних країн не тільки щодо покриття 

видатків урядів різних рівнів, пов’язаних з наданням державних і муніципальних по-

слуг, але й їх взаємовідносини у вирішенні цих завдань. 

Виходячи з теорії організації регіональних та локальних ринків послуг, відпо-

відальність за певну категорію видатків, пов’язаних з наданням послуг, несе рівень 

влади, який до неї є найближчим [273.-С.10]. Іншими словами місцеві органи управ-

ління фінансують послуги, які відрізняються по регіонах в залежності від місцевих 

пріоритетів розвитку і споживання. Проте на практиці, в локальних ринках послуг 

зарубіжних країн, як і в Україні, рівень відповідальності територіальних структур за 

надання послуг не завжди співпадає з можливостями доходної частини бюджетів. В 

багатьох країнах відповідальність за межу соціального захисту при наданні послуг 

покладається на загальнодержавний рівень управління. Однак використовуються й 

інші підходи: позика під капітальні проекти з наступною гарантованою оплатою (на-

приклад, муніципальна позика у вигляді векселів майбутніх доходів або через випуск 

муніципальних облігацій); виділення пріоритетів по витратах; застосування механіз-

му трансфертів вищестоящих урядових структур нижчестоящим (в США, Франції); 

передача деяких видів послуг у підприємницьку діяльність приватних структур. 

Останнє ефективно було реалізовано в процесі проведення приватизації об'єктів сфе-

ри послуг в США, Великобританії, Німеччині. 

Однією з форм взаємовідносин між центром і місцевими органами влади в на-

прямку зрівноваженого розвитку сфери послуг є укладення контрактів, що характер-
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но, наприклад, для Франції. В контрактах передбачаються види і обсяги спільних 

робіт по розвитку об’єктів сфери послуг, зобов’язання з фінансування [353.-С.50-55]. 

В кризових районах набрала поширення практика створення інститутів підтримки 

регіонального економічного розвитку, венчурних фондів та ін. 

В системі регулювання розвитку сфери послуг на території адміністративних 

районів у практиці зарубіжних країн широко застосовуються методи непрямої дії на 

локальні ринки послуг. Активізація розвитку сфери полуг досягається через запрова-

дження політики пожвавлення господарської активності в депресивних територіях 

через створення “вільних зон” (Великобританія, США, Франція), технологічних пар-

ків (США), технополісів (Японія) [366.-С.283]. 

Локальні ринки послуг зарубіжних країн характеризуються домінуючою учас-

тю малих і середніх підприємств в наданні послуг. Так зокрема в Японії 99,2% пос-

луг, які надаються припадає на малі і середні підприємства [29.-С.135]. Більше 97% 

фірм, які функціонують в локальних ринках послуг Канади, - фірми з чисельністю 

працюючих до 50 чол. [149.-С.32]. В 1979-1989 р.р. інтенсивний розвиток малих під-

приємницьких структур характерний для регіональних та локальних ринків послуг 

країн Західної і Східної Європи. Вибух активності малих підприємств в західній рин-

ковій економіці, що відбувався в 80-их роках, пояснюється скороченням ролі урядів 

в реалізації мегапроектів за рахунок державних субсидій, активною позицією держа-

вних і муніципальних структур щодо недопущення монополізації ринків і підтримки 

конкуренції. 

Емпіричні дослідження розвитку бізнесу в зарубіжних країнах свідчать, що ос-

новною передумовою постійного зростання ролі малих бізнесових структур у вирі-

шенні цілого ряду економічних, соціальних, політичних проблем виступає відлаго-

джений механізм регулювання, спрямований на підтримку і сприяння їх розвитку. 

Розуміння важливості даного взаємозв’язку призвело до виділення державної підт-

римки малого бізнесу в самостійну частину державної економічної політики. Реалі-

зація державної політики підтримки малого бізнесу базується на законодавчому за-

кріпленні відносин малих бізнесових структур з державою.  



 205

Дієвість системи підтримки розвитку малого бізнесу в країнах з розвиненою 

ринковою економікою забезпечує розгалужена мережа державних та недержавних 

організацій загальнонаціонального і регіонального рівнів (додаток Е табл.Е.2). 

Досвід сприяння розвитку малого підприємництва в розвинутих країнах свід-

чить, що воно базується на поєднанні, узгодженні, комбінуванні різних форм, мето-

дів, засобів регулювання і підтримки, основними серед яких є: 

фінансово-кредитна підтримка, яка включає прямі гарантійні позики, цільове 

субсидіювання, пільгове кредитування, надання гарантій кредитним установам, ці-

льове підвищення кредитоздатності малого бізнесу за допомогою системи страху-

вання, створення різних кредитно-фінансових, інвестиційних організацій; 

підтримка інноваційної діяльності малих підприємств шляхом створення і фу-

нкціонування регіональних венчурних фондів, науково-виробничих комплексів, ін-

новаційних центрів, науково-технологічних парків, організації підприємницьких зон 

- безоплатної передачі ноу-хау і результатів НДІКР національних дослідницьких 

центрів; 

сприятлива податкова політика, яка передбачає надання права прискореної 

амортизації і виключення амортизаційних відрахувань з об’єктів оподаткування, фо-

рмування системи пільгового оподаткування (встановлення величини неоподаткова-

ного мінімуму для деяких малих підприємств, звільнення від сплати податку на до-

дану вартість - Німеччина, зниження ставки податку на корпорації для малих підпри-

ємств - Великобританія, відстрочка сплати ряду податків для малих і середніх підп-

риємств, при тимчасовій нестачі ліквідних засобів, скорочення на 50% прибуткового 

податку для новостворюваних юридичних осіб - Франція, зниження ставок податку 

для малих підприємств-юридичних осіб - Японія, податкові пільги малим підприємс-

твам на національному рівні і рівні деяких штатів - США); 

інформаційно-консультативна та управлінська підтримка, які включають за-

безпечення інформацією, надання консультативної допомоги з питань становлення і 

функціонування малих бізнесових структур, допомогу в інноваційній діяльності, тех-

нічну допомогу та ін. (додаток Е табл.Е.3). 
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Використання наведених форм і засобів підтримки і стимулювання малого біз-

несу в більшості зарубіжних країн, здійснюється в рамках реалізації різного роду 

програм, спрямованих на забезпечення цих завдань (Програми державних інвестицій 

та позик в Японії, спеціальної Програми по стимулюванню нагромаджень для засну-

вання власної справи - в Німеччині, державних програм підтримки підприємців - у 

США, Програми підтримки розширення бізнесу, Програми гарантованої позики, 

Програми сприяння підприємництву - у Великобританії, Плану сприяння розвиткові 

дрібного і середнього бізнесу - у Франції). Загальною рисою зарубіжної практики пі-

дтримки малого бізнесу в регіональних та локальних ринках послуг є узгодження і 

раціональне поєднання засобів та інститутів на національному і місцевому рівнях, 

передача відповідальності за її результативність на регіональний рівень. Поряд з різ-

ними державними і приватними організаціями, визначальну роль в підтримці і сти-

мулюванні малого бізнесу на регіональному рівні відіграють Центри розвитку малого 

бізнесу (ЦРМБ) і "Інкубаторські центри".  

Таким чином, підтримка малого бізнесу в регіональних і локальних ринках по-

слуг є складовою державної політики багатьох країн ринкової економіки, здійсню-

ється спеціальними урядовими і неурядовими структурами, забезпечується раціона-

льним поєднанням різних засобів та узгодженням дій на національному та регіона-

льному рівнях. 

Аналіз організаційно-економічних механізмів функціонування регіональних та 

локальних ринків послуг в зарубіжних країнах свідчить, що в них визначились такі 

аспекти діяльності, які слід врахувати формуючи модель управління ними в Україні: 

закріплення певних видів послуг за рівнями державного і муніципального управлін-

ня;  узгодження обсягів надання послуг з можливостями фінансів (бюджетів) відпо-

відних рівнів; значна участь громадських інституцій (асоціацій виробників і спожи-

вачів, творчих спілок) в організації надання послуг, поєднання прямого управління 

сферою послуг з боку державних і муніципальних структур з формами державного, 

інституціонального і громадського регулювання підприємницької діяльності; ув’язка 

політики функціонування ринку послуг з завданнями соціального захисту населення; 
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підтримка малого і середнього бізнесу як основи конкурентного середовища. Це до-

зволяє концептуально визначити основні функції державних органів управління і ор-

ганів місцевого самоврядування в їх реалізації в регіонах України. 

 3.3. Методологічні принципи формування організаційно-

економічного механізму ринку послуг 

Як і всі структури трансформаційної економіки ринок послуг формується і ро-

звивається за участю певного організаційно-економічного механізму, який склався 

або складається під впливом свідомих і стихійних дій державних і ринкових струк-

тур. 

Не зважаючи на значне використання в сучасних наукових дослідженнях кате-

горії “організаційно-економічний механізм”, в економічній літературі не сформува-

лась чіткість думок щодо її визначення, змісту, структури, взаємозв’язку з іншими 

категоріями. Так Л.І.Абалкін вважає, що основу організаційно-економічного механі-

зму складають організаційно-економічні відносини, що утворюються з приводу ор-

ганізації суспільної праці, відносин обміну діяльністю і відносин управління [225.-

C.30]. А.А.Чухно, досліджуючи проблему механізму функціонування і розвитку еко-

номічних систем перехідного періоду, застосовує категорію господарський механізм, 

розглядаючи його, як механізм дії та використання економічних законів, як багато-

складову систему, що виступає як функціональна частина виробничих відносин, ви-

ражає взаємодію останніх з продуктивними силами і надбудовою. Вона відбиває як 

глибинні суттєві відносини - відносини власності, так і поверхові організаційні стру-

ктури та конкретні форми господарювання [335.-С.21]. В.В.Худо, розглядаючи про-

блему організаційно-економічного механізму, визначає лише категорію економічно-

го механізму і, стосовно економічного механізму підприємницької діяльності, харак-

теризує його як сукупність підсистеми державного сприяння, підсистеми інфрастру-

ктури сприяння розвитку підприємництва, підсистеми регіональної політики і під-

системи саморозвитку підприємницьких структур [328.-С.14]. Не зважаючи на різ-

номанітність підходів всі автори вважають необхідним з’ясування відносин між лю-
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дьми в суспільному виробництві, відносин між суб’єктами ринку, які визначають 

конкретні організаційно-економічні форми. 

Сутність організаційно-економічного механізму функціонування будь-якої 

економічної системи (територіального комплексу, регіонального чи локального рин-

ку) визначається характером виробничих відносин, їх складових - відносин власнос-

ті, цілями (метою) розвитку цієї системи, ступенем розвитку її складових. З огляду 

на це організаційно-економічний механізм розвитку будь-якого територіального 

комплексу, виду регіонального чи локального ринку - це сукупність форм і методів, 

через які здійснюється організація суспільного виробництва в даному комплексі (ри-

нку) і узгоджена економічно доцільна діяльність його як єдиного цілого. Організа-

ційно-економічному механізму розвитку кожного конкретного комплексу, виду регі-

онального чи локального ринку характерні властиві тільки йому економічні методи, 

організаційні форми (структури виробництва та управління), технічні засоби, суспі-

льні форми залучення людей до праці, системи інформації, політико-правові норми, 

що грунтуються на єдиній організаційній і економічній політиці. 

В економічній літературі не відпрацьовано жодних наукових положень, твер-

джень щодо сутності організаційно-економічного механізму формування і функціо-

нування регіональних та локальних ринків послуг в економіці перехідного періоду. 

Діючий до економічних реформ організаційно-економічний механізм ІТКП сформу-

вався в умовах командно-адміністративної економіки. Для нього характерні: орієнта-

ція на єдину - державну форму власності в сфері послуг; ієрархічна багаторівнева 

структура органів управління, наскрізна адміністративна підлеглість; поточна коор-

динація діяльності нижчестоящих ланок; доведення до конкретних ланок планових 

завдань; централізоване фінансування частини діяльності з надання послуг; 

прив’язка до планових завдань системи оцінки і стимулювання виробничої діяльнос-

ті їх продуцентів; централізоване встановлення цін на послуги; планомірна побудова 

ступінчастої системи обслуговування на основі нормативів забезпеченості об’єктами 

соціальної інфраструктури і галузевих схем розміщення мережі. Трансформація те-

риторіально-організаційних структур ІТКП в період економічних реформ в Україні 
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створила нову базу для побудови моделі організаційно-економічного механізму його 

функціонування і формування регіональних та локальних ринків послуг. 

Визначаючи сутність і методичні принципи її формування слід врахувати: по-

перше, особливості, які вирізняють розвиток ринку послуг в загальних закономірно-

стях ринкової економіки, обумовлені високим динамізмом, територіальною сегмен-

тацією і локальним характером, значною швидкістю обороту капіталу, переважанням 

малих і середніх підприємств серед господарських одиниць, що надають послуги, 

великою чутливістю до ринкової інфраструктури, індивідуальністю і нестандартніс-

тю багатьох послуг і технологій; по-друге, неодинакову розвиненість ринкових від-

носин в окремих його секторах; по-третє, деформованість основих параметрів цього 

ринку в економіці перехідного періоду; по-четверте, збереження неринкового секто-

ру в складі ІТКП, обмеження щодо приватної підприємницької діяльності в окремих 

галузях, існування системи суспільних послуг. 

Викладене визначає не тільки сутність організаційно-економічного механізму 

формування і функціонування ринку послуг, але і його функції, структуру і функціо-

нальні складові. Сутність організаційно-економічного механізму формування і функ-

ціонування ринку послуг визначається його основною метою - безперервне вдоско-

налення якості і рівня задоволення потреб населення в послугах, пошук нових дже-

рел фінансування і методів управління. Функції організаційно-економічного механі-

зму ринку послуг суттєво відрізняються на стадії формування і стадії функціонуван-

ня уже сформованого ринку. На стадії формування ринку послуг організаційно-

економічний механізм повинен забезпечити: роздержавлення і формування нових 

форм власності; створення конкурентного середовища; соціальний захист населення 

і забезпечення соціальних гарантій в наданні деяких суспільних послуг; стабілізацію 

споживчого ринку. Домінуючою тут залишається організаційна складова. Організа-

ційно-економічний механізм функціонування сформованого ринку послуг повинен 

виконувати такі функції: економічна реалізація нових форм власності; найповніше 

задовлення потреб населення в послугах; збалансованість розвитку комплексу пос-

луг в регіональних та локальних ринках (товарному, ринку праці, ринку духовного 
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інтелектуального продукту, ринку реальних інвестицій та ін.); забезпечення госпо-

дарської самостійності і демократії в розвитку підприємницьких структур і підтрим-

ка конкуренції; реалізація конституційних гарантій населенню в споживанні соціаль-

нозначимих послуг. 

Організаційно-економічний механізм розвитку ринку послуг повинен відобра-

жати макро- та мікроекономічні процеси в своїй єдності і взаємодії, а також інтереси 

основних агентів ринку послуг - підприємців, населення, держави, регіонів, ринкової 

інфраструктури. Згідно з носіями інтересів в регіональних та локальних ринках пос-

луг структура організаційно-економічного механізму їх розвитку в економіці перехі-

дного періоду має, на наш погляд, включати п’ять основних підсистем: саморозви-

ток і саморегулювання підприємницьких структур; державне регулювання регіона-

льних та локальних ринків послуг; регіональне регулювання і регіональну підтримку 

їх ефективного функціонування з врахуванням інтересів території; інституціональне 

регулювання з боку структур ринкової інфраструктури; громадське регулювання з 

боку громадських організацій. Таким чином, організаційно-економічний механізм 

виражатиме типову форму поєднання елементів ринкової саморегуляції з елемен-

тами демократичного регулювання ринку, властиву сучасній соціально-орієнтованій 

ринковій економіці. 

Участь перерахованих складових демократичного регулювання в організацій-

но-економічному механізмі обумовлена об’єктивними причинами, закладеними в  

недосконалості ринку послуг, і його суперечностями: наявністю в ньому природних 

монополій, неспівпадання ринкової ціни на деякі послуги з їх макроекономічною 

оцінкою, труднощами адаптації населення до нових форм заміщення витрат на пос-

луги при переході їх з категорії безплатних в категорію платних, проблемами, 

пов’язаними з використанням таких ресурсів при наданні послуг, як рекреаційні, ку-

льтура і культурні цінності, творча праця. В інтегральних комплексах послуг сфор-

мувалась інтеграція виробничих ланок, пов’язаних з наданням послуг, підготовкою 

кадрів для цього комплексу. В такій системі повинна бути узгодженність основних 

параметрів (якості, трудозатрат, стандартів, нормативно визначених цін - тобто еле-
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ментів регулювання). 

Кожна з підсистем, переслідуючи загальну мету організаційно- економічного 

механізму, має свої цілі, специфічний зміст і функції. Так, зокрема основними ціля-

ми державного регулювання виступають реалізація економічної і соціальної політики 

держави в сфері послуг, концепції розвитку в національній економіці. Цілями регіо-

нальної політики сприяння і регіонального регулювання слід вважати забезпечення 

комплексного ефективного розвитку ІТКП в складі територіально-господарських си-

стем, узгодженість розвитку регіонального (локального) ринку послуг з іншими ви-

дами регіональних (локальних) ринків. Інституціональне регулювання з боку 

суб’єктів ринкової інфраструктури має за мету сприяння розвитку ринкових умов пі-

дприємництва в сфері послуг. Саморозвиток і саморегулювання підприємницьких 

структур спрямоване на забезпечення прибуткової діяльності і самофінансування ви-

робництва і реалізації послуг. Основними цілями громадського регулювання висту-

пають захист прав споживачів і виробників послуг, недопущення монопольного тис-

ку підприємницьких  і управлінських структур на споживчий ринок. Наповнюючи 

функціональним змістом діяльність вказаних підсистем  організаційно-економічний 

механізм розвитку регіонального (локального) ринку послуг  можна представити та-

ким чином (рис.3.3). 

Місце кожної з підсистем і її функції в забезпеченні розвитку регіональних 

(локальних) ринків послуг визначатиметься обраною  моделлю розвитку ринкових 

відносин: праволіберальною, де визначальними залишаються функції підсистеми са-

морегуляції; державно-корпоративною, де домінуючою залишається підсистема 

державного регулювання; демократичною моделлю, зорієнтованою на поєднання 

функцій всіх визначених підсистем організаційно-економічного механізму. 
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Підсистеми Цілі Функції

Державне регу-
лювання

Реалізація економіч-
ної і соціальної полі-
тики в сфері послуг,
концепції її розвитку
в національній еко-

номіці

Правове регулювання підприємницької діяльності. Фінансово-
бюджетне і податкове регулювання ринку послуг. Грошово-

кредитне регулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції.
Цінова політика в сфері послуг. Вироблення норм і стандартів у

сфері надання послуг.

Регіональна полі-
тика сприяння і

регіональне регу-
лювання

Забезпечення комп-
лексного ефективно-
го розвитку ІТКП в
складі регіонально-
господарських сис-

тем, збалансованості
ринку послуг з ін-

шими видами регіо-
нальних (локальних)

ринків

Розробка і реалізація регіональних програм розвитку ІТКП. Під-
тримка розвитку особливо соціально значимих (пріоритетних)

видів послуг через місцеве замовлення, субсидії з місцевого бю-
джету, пільгові умови оподаткування, сприяння в отриманні кре-

дитів, у забезпеченні матеріальними ресурсами. Організація інвес-
тиційної діяльності в ІТКП. Підтримка малого і  середнього бізне-

су, організація процесів приватизації. Прив’язка соціально-
економічних нормативів в розвитку сфери послуг (нормативів

споживання послуг, нормативів мережі об’єктів інфраструктури
сфери послуг) до умов території і їх диференціація для регіонів

нижчих таксономічних рівнів

Інституціональне
регулювання

ринковою інфра-
структурою

Сприяння розвитку
ринкових умов в

сфері послуг
(локальних ринків)

Аудиторська діяльність. Страхування ризику. Формування ринку
засобів виробництва для сфери послуг. Сприяння приватизації.

Рекламна діяльність, фінансово-кредитна підтримка підприємниц-
тва тощо.

Громадське регу-
лювання

Захист прав спожи-
вачів і виробників

послуг

Контроль якості і культури обслуговування. Контроль відповідно-
сті цін. Соціальний захист підприємців в ІТКП на ринку праці.

Соціальний захист споживачів послуг.

Саморегулю-
вання і самороз-

виток

Забезпечення прибу-
ткової діяльності,
самофінансування

виробництва і реалі-
зації послуг

Маркетингові дослідження ринку послуг. Формування виробничої
програми і бізнес планів. Оновлення асортименту послуг і форм

обслуговування. Інвестиційна діяльність. Оцінка ризиків підприє-
мництва в сфері послуг тощо.

Рис. 3.3 Функціонально-цільова структура організаційно-економічного механіз-
му розвитку регіонального (локального) ринку послуг. 

Остання, на наш погляд, має найбільш об’єктивні основи в економіці України. 

Вона дозволить здійснювати регулювання розвитку ІТПК в умовах ринкового сере-

довища, поєднувати систему впливів всіх суб’єктів регулювання економіки, забезпе-

чити дотримання соціальних “рамок” ринку.  

Зміст підсистем організаційно-економічного механізму розвитку сфери послуг 

більш повно можна розкрити через співвідношення і зв’язок понять “функціональні 

елементи”, “засоби” (“інструменти”), “методи реалізації підсистем”. Система функ-

ціональних елементів, засобів і методів реалізації організаційно-економічного меха-
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нізму викладена в теорії в основному стосовно макроекономічного державного регу-

лювання національної економіки в цілому [181.-С.14-15]. Елементи, засоби, методи 

регулювання розвитку ринку послуг з структуризацією за цими ознаками всіх підсис-

тем організаційно-економічного механізму не відпрацьовані в економічній літературі 

і не систематизовані на практиці. 

Визначальною в системі ринкової економіки є підсистема саморозвитку і са-

морегуляції підприємств. За умов директивної економіки підприємство в сфері пос-

луг функціонувало, як “чорний ящик”, якому доводився план з обсягу реалізації пев-

них видів послуг, в тому числі населенню, установлювався фонд заробітної плати 

(норматив заробітної плати на 1 крб. реалізованих послуг,  ліміт чисельності), виді-

лялись відповідні державні капітальні вкладення і матеріальні ресурси. Реалізація 

послуг здійснювалась за встановленими зверху і часто неправдивими цінами. Основ-

ними недоліками  такої системи були:  повільна реакція на зміну попиту споживачів, 

консерватизм і відсутність зацікавленості в оновленні асортименту послуг, хроніч-

ний дефіцит деяких із них, нераціональне використання матеріальних і фінансових 

ресурсів, збитковість ряду підприємств, незацікавленість працівників в підвищенні 

якості обслуговування. Певні передумови для розширення самостійності господарю-

вання і, відповідно, закладення підвалин  ринку сформувались в Україні у 80-і роки, 

з запровадженням госпрозрахункової моделі економіки. Однак своєрідна природа кі-

нцевого продукту - послуг, спрямованість праці в основному не на природу, а на лю-

дину обумовили особливості цього господарювання. Обмежуючими об’єктивними і 

суб’єктивними факторами госпрозрахункової діяльності в сфері послуг виступили: 

домінування теоретичних тверджень щодо неможливості створення в ній вартості, а, 

відповідно неможливості формування вартісних відносин, яскраво виражений твор-

чий характер праці, надання частини послуг на безоплатній основі, політика зани-

ження цін на них, обмеження фактору попиту шляхом ідеологізації діяльності куль-

турно-освітніх установ, обмеження фактору пропозиції через збереження відомчих 

форм обслуговування тощо. Основними рисами госпрозрахунку, який запровадився 

в сфері послуг стали: обмеження рамками підприємств, які надають платні послуги, 
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неповна самоокупність на більшості підприємств, міжгалузеві і галузеві відмінності в 

умовах господарювання і різноманітність форм, частковий госпрозрахунок, коли ді-

ють тільки деякі елементи (в охороні здоров’я, санаторно-курортному обслуговуван-

ні, в галузі культури). 

В результаті на початок економічних реформ в сфері послуг сформувались такі 

типи підприємств в залежності від умов господарювання і  джерел фінансування: 

установи, які знаходяться повністю на бюджетному фінансуванні; установи, витрати, 

яких покривались не тільки бюджетними коштами, але й спеціальними коштами, 

отриманими від реалізації послуг (лікарні, вузи); установи і підприємства, які пра-

цюють переважно за рахунок власних доходів (в цьому випадку бюджетні кошти ви-

ступали в формі дотацій) - підприємства житлово-комунального господарства, теат-

ри, музичні школи і деякі заклади культури; установи і підприємства, які повністю 

покривали свої витрати своїми доходами - підприємства побутового, туристсько-

екскурсійного обслуговування населення, деякі транспортні підприємства. Найбіль-

ше поширення повного госпрозрахунку мало місце в побутовому обслуговуванні на-

селення, що поставило підприємства цієї галузі до найбільш наближених умов само-

розвитку і саморегуляції. Однак локальний характер ринку побутових послуг, його 

прив’язка до населеного  пункту зумовили необхідність створення мережі КПП і си-

стеми внутрісистемної кооперації їх з спеціалізованими підприємствами. Поряд з 

прибутковими в побутовому обслуговуванні існувало цілий ряд малорентабельних і 

“планових збиткових” підприємств, яким штучно створювались умови госпрозраху-

нкової діяльності. На принципах повного госпрозрахунку працювали деякі заклади 

культури, зокрема цирки. Частковий госпрозрахунок сформувався в спортивно-

видовищних закладах, системі охорони здоров’я, видовищних закладах культури - 

театрах, парках культури і відпочинку, філармоніях, кінотеатрах, концертно-

естрадних об’єднаннях. 

Госпрозрахунковий принцип фінансово-господарської діяльності підприємств і 

організацій сфери послуг довів його позитивне значення для саморозвитку підпри-

ємств і підвищення ефективності комплексу послуг. Однак, як передумова ринкових 
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відносин, така форма господарювання по-перше, обмежувалась системою спеціаль-

них дозволів, по-друге, апробовувалась в умовах дефіциту послуг, перевищення до-

ходів споживачів над видатками, що не дозволило розкрити до кінця її потенцію. 

Посилення активності сфери послуг в системі товарно-грошових відносин, робота в 

умовах конкуренції, необхідність працювати в кризовий період в умовах пониженого 

попиту, нетиповість виробничих відносин  в економіці перехідного періоду, вимагає 

пошуку нових моделей саморозвитку і саморегулювання підприємств. 

Саморозвиток і саморегулювання господарської діяльності первинної ланки на 

мікрорівні визначається законами “Про підприємство” та “Про підприємництво”. В 

економіці перехідного періоду саморегулювання діяльності проявляється в: наданні 

окремим особам, групам, колективам прав утворення нових підприємств, що активно 

використовується в сфері послуг; свободі припинення діяльності підприємств із-за 

збитковості або нерентабельності; безпосередньому включенню в контури фінансо-

вого управління таких важелів самоуправління, як вільні ринкові ціни, кредит, пози-

чковий капітал, процентні ставки, валютний обіг, рух цінних паперів; заміні прин-

ципу ієрархії в менеджменті горизонтальними договірними відносинами між 

суб’єктами підприємництва. Отримавши економічну незалежність, більшість підпри-

ємств сфери послуг покривають свої витрати самостійно. Як юридичні особи вони 

мають свої рахунки в банках і здійснюють фінансове самозабезпечення. Однак, якщо 

в системі планової економіки принцип госпрозрахунку був обмежений і підприємст-

ва мали можливість отримувати ліміти капітальних вкладень з державного бюджету, 

використовувати безповоротні позики і безповоротну допомогу, фінансові дотації, то 

в перехідній до ринку економіці склалась ситуація, при якій підприємства вже не 

можуть користуватись цими можливостями, однак ще не навчились жити на свої 

кошти і не готові стати банкрутами.  

Порівняльний аналіз функціонування підприємства сфери послуг в системі 

планової і ринкової економіки свідчить, шо за складом елементів, способами внут-

рішньої і зовнішньої дії на процес організації виробництва і надання послуг вони 

принципово відрізняються (рис.3.4). 
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Рис. 3.4. Моделі функціонування госпрозрахункового підприємства сфери 

послуг в плановій (А) і ринковій (Б) економіці. 

Разом з тим в економіці перехідного періоду продовжують діяти об’єктивні 

фактори, які обмежують можливості повного саморозвитку і саморегуляції підпри-

ємств в сфері послуг. Вони пов’язані з недосконалістю конкуренції, нерозвиненістю 

всіх інших видів регіональних та локальних ринків, погіршенням структури спожи-
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вання населення в умовах кризи і неспроможністю значних верств громадян сплачу-

вати за послуги ринкову ціну, іншими недоліками ринку послуг в перехідній еконо-

міці. Повна децентралізація в ринку послуг неможлива і з тих причин, що при цьому 

можуть  бути втрачені організуючі начала, які об’єднують господарські ланки в одну 

систему. Це вимагає підключення зовнішніх впливів в модель саморозвитку і само-

регуляції підприємств, зокрема різних елементів і засобів державного, регіонального, 

інституціонального і громадського регулювання ринку (рис.3.5). 
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Рис.3.5.Трансформаційна модель госпрозрахункової діяльності підприємс-

тва сфери послуг в умовах перехідної економіки. 

Досвід функціонування госпрозрахункових підприємств в плановій і ринковій 

економіці доводить, що їх  самоорганізованість і саморозвиток ефективні лише в 

умовах дії єдиної системи правил і норм поведінки, що неминуче вимагає централі-

зованого начала. Крім того, в сфері послуг в зв’язку з її соціальним навантаженням в 

економіці перехідного періоду і в ринковій економіці функціонують підприємства, 

які фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, ряд послуг надається 

безплатно. Два останні моменти обумовлюють об’єктивну необхідність державного 

регулювання регіональних та локальних ринків послуг. Необхідність останнього 

обумовлена також тим, що частина підприємств ІТКП (вузи, залізничні вокзали, 
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установи зв’язку і т.п.), знаходячись в підпорядкуванні міністерств, залишаються 

складовою галузевих підсистем в складі національної економіки. В умовах перехід-

ної економіки значення державного регулювання ринку послуг посилюється в 

зв’язку з нерозвиненістю підсистем інституціонального регулювання з боку інститу-

цій ринкової інфраструктури і громадського регулювання з боку об’єднань громадян 

і підприємців. Локальний характер ринку послуг, передача значної частини його під-

приємств у комунальну власність, тенденції до регіоналізації управління вимагають 

зосередження основних функцій регулювання ринку послуг на рівні регіональних 

державних органів управління і органів місцевого самоврядування. Однак досвід за-

рубіжних країн, а також специфіка трансформаційної моделі розвитку ІТКП свід-

чить, що певна частина цих функцій повинна залишитись на загальнодержавному рі-

вні. 

До основних функціональних елементів державного регулювання ринку послуг 

слід віднести: правове регулювання, адміністративне регулювання, державне про-

грамування, індикативне планування, державне підприємництво, фінансово-

бюджетне і податкове регулювання, грошово-кредитне регулювання, державне регу-

лювання цін і тарифів, соціальну політику і соціальний захист населення при наданні 

послуг; структурно-інвестиційну політику і державне регулювання інвестиційної дія-

льності в сфері послуг, екологічну політику і регулювання природоохоронної діяль-

ності в процесі надання послуг, підтримку конкуренції та контроль за монопольними 

утвореннями. Кожен з функціональних елементів виконує свої функції через певний 

арсенал засобів: закони і нормативні акти, дотації, податки і податкові пільги тощо. 

Їх систематизація дозволяє представити підсистему державного регулювання ринку 

послуг таким чином (рис.3.6). 

 

№ 
п/п 

Елементи Засоби 

1. Правове регулювання закони, постанови Верховної Ради нормативного характеру 
2. Адміністративне регулю-

вання 
ліцензії, дозволи, стандарти, заборони, галузеві норми, норма-
тивні акти 

3. Державне програмування державні галузеві, загальнонаціональні, організаційні програми, 
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державні цільові комплексні програми (ЦКП), державні інвес-
тиції, ліміти матеріальних ресурсів, державні контракти, держа-
вні замовлення, пільги, субсидії, субвенції 

4. Індикативне планування прогнози, показники обсягів реалізації платних послуг в індика-
тивних планах, Державній програмі економічного і соціального 
розвитку України, показники розвитку державних закладів сфе-
ри послуг, державні контракти і державні замовлення, соціаль-
но-економічні нормативи, обсяги бюджетного фінансування, 
державні інвестиції 

5. Державне підприємницт-
во 

господарське керівництво, бюджетне фінансування, державні 
інвестиції, контракти з керівниками державних підприємств 

6. Фінансово-бюджетне і 
податкове регулювання 

державні податки, пряме бюджетне фінансування, державні до-
тації, державні субсидії, державні субвенції, податкові пільги 

7. Грошово-кредитне регу-
лювання 

державні кредити, процентні ставки за кредит, норми 
обов’язкових резервів, облікові ставки, валютний курс, готівко-
ва емісія 

8. Державне регулювання 
тарифів і цін на послуги 

умови ціноутворення, державні регульовані ціни і тарифи, гра-
ничні норми рентабельності, граничні стелі зростання цін, де-
кларування цін і тарифів 

9. Соціальна політика і со-
ціальний захист при на-
данні послуг 

нормативи споживання послуг, соціально-економічні нормати-
ви розвитку об’єктів інфраструктури послуг, мінімальний рівень 
споживання послуг в мінімальних споживчих бюджетах, соціа-
льні гарантії рівнів безплатного споживання послуг, індексація 
грошових доходів, компенсаційні виплати для окремих катего-
рій в зв’язку з підвищенням цін на послуги, субсидії спожива-
чам послуг 

10. Структурно-інвестиційна 
політика і регулювання 
інвестиційної діяльності 

галузева політика, приватизація, пріоритети в сфері послуг, 
процентні ставки, державні кредити, державні інвестиції в соці-
альні об’єкти, норми амортизації 

11. Екологічна політика і 
екологічне регулювання 

норми гранично-допустимих викидів в атмосферу, ліміти земле-
, водокористування, рентні платежі, плата за використання ре-
сурсів 

12. Підтримка конкуренції, 
контроль за монополь-
ними утвореннями 

комерціалізація, антимонопольне законодавство, фінансова, 
управлінська, інформаційно-консультативна підтримка малого 
бізнесу, контроль за цінами монополістів 

Рис. 3.6.Елементи і засоби підсистеми державного регулювання в складі органі-
заційно-економічного механізму розвитку регіональних та локальних ринків по-
слуг. 

Вплив перерахованих елементів і засобів може носити вибірковий характер 

стосовно окремих сегментів регіонального (локального) ринку послуг (наприклад, 

екологічне регулювання в системі рекреаційного обслуговування населення, послуг 

транспорту, деяких комунальних), пряму дію (ліцензії, дозволи, державні замовлення 

і контракти) і опосередковану (грошово-кредитне регулювання сукупного попиту і 

сукупної пропозиції), що викликає підвищення або зниження активності в регіональ-
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них та локальних ринках. 

Реалізуючись в діях державних органів управління, частина елементів держав-

ного регулювання дублюється в системі регіонального регулювання і регіональної 

підтримки ринку послуг. Разом з тим суттєві відмінності в рівнях розвитку регіона-

льних та локальних ринків послуг, тісна прив’язка суб’єктів підприємництва до пев-

ної території вимагають регіонального регулювання і регіональної підтримки. Вра-

ховуючи функції території в розвитку регіональних господарських систем і комплек-

сів, а також цілі і функції підсистеми регіонального регулювання ринку послуг, 

склад елементів і засобів останньої можна представити таким чином (рис.3.7).  

Підсистемам державного і регіонального регулювання регіональних та локаль-

них ринків послуг в період формування ринкових відносин характерні такі особливо-

сті і тенденції. Поряд з еволюцією елементів і засобів регулювання розвитку ІТКП, 

властивим економіці адміністративно-командного типу (адміністративне регулюван-

ня, бюджетне фінансування, планування, використання норм і нормативів) в еконо-

міці перехідного періоду повинні з’явитись принципово нові елементи і засоби регу-

лювання ринку послуг. Суттєві еволюційні зміни повинна перенести система норм і 

нормативів. Як свідоме і встановлене до процесу виробництва визначення необхід-

них для споживача певних видів праці і послуг, їх якісних і кількісних параметрів, 

норми і нормативи перетворюються в стандарти і соціальні нормативи, які визнача-

ють вимоги нових механізмів соціального захисту. 

Як і в плановій економіці, в економіці ринкового типу і в перехідній в сфері 

послуг використовуються: технологічні норми і стандарти, які поширюються через 

відносини конкуренції, або через угоди з державною чи іншими структурами; норма-

тивні ціни, встановлювані під егідою держави місцевими органами влади при участі 

спілок споживачів і представників підприємницьких структур на комунальні, житло-

ві послуги, послуги громадського транспорту; норми якості послуг; соціальні, гума-

нітарні і екологічні норми і нормативи, які задають “рамки” ринку послуг. 

№ 
п/п 

Елементи Засоби 

1. Адміністративне регулю- санкції, визначені місцевими органами влади, дозволи місце-
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вання (виключно місцеві 
адміністративні рішення) 

вих органів влади, розпорядження і ліцензії, заборони на пра-
во підприємницької діяльності в сфері послуг 

2. Структурно-інвестиційне 
регулювання 

оцінка інвестиційної привабливості регіону, пріоритетні на-
прями інвестицій в сферу послуг, регіональні інвестиції з міс-
цевого бюджету, екологічна оцінка інвестиційних проектів, 
координація діяльності інвесторів, регіональне (муніципальне) 
замовлення на введення в дію об’єктів соціальної сфери 

3. Регіональне програму-
вання 

цільові та інші регіональні програми, інвестиції з місцевих 
бюджетів, ліміти матеріальних ресурсів, місцеві замовлення 
(контракти), місцеві податкові пільги 

4. Індикативне планування регіональні замовлення (контракти), показники обсягу реалі-
зації послуг в індикативних планах; показники розвитку дер-
жавних закладів сфери послуг, територіальні соціально-
економічні нормативи, обсяги фінансування з місцевих бю-
джетів, інвестиції з місцевих бюджетів, пріоритети в сфері по-
слуг, регіональні резерви. 

5. Фінансово-бюджетне і 
податкове регулювання 

місцеві податки і збори, місцеві бюджети, дотації і субсидії з 
місцевих бюджетів, бюджетне фінансування закладів некоме-
рційного сектору сфери послуг, місцеві податкові пільги. 

6. Місцеве регулювання цін 
і тарифів на послуги 

декларування цін і тарифів, контроль за цінами монополістів; 
встановлення цін на муніципальні послуги, індексування міс-
цевих цін і тарифів. 

7. Соціальний захист на ос-
нові рішень регіональних 
органів 

заходи з надання послуг в регіональних програмах підтримки 
малозабезпечених, компенсаційні виплати при споживанні 
послуг, пільгові умови при споживанні послуг для окремих 
категорій, субсидії на житлово-комунальні послуги 

8. Екологічна політика і ре-
гулювання діяльності в 
заповідних зонах 

плата за землю, орендна плата, норми гранично допустимих 
викидів в атмосферу, штрафи, санкції за порушення умов при-
родоохоронної діяльності. 

9. Стратегічне планування бізнес-плани розвитку підприємництва, локальний маркетинг 
10. Підтримка конкуренції і 

контроль монопольних 
утворень 

комерціалізація, фінансова, управлінська, інформаційно-
консультативна підтримка малого бізнесу, контроль за цінами 
монополістів. 

Рис. 3.7.Елементи і засоби підсистеми регіональної підтримки і регіональ-
ного регулювання в складі організаційно-економічного механізму розвитку регі-
онального (локального) ринку послуг. 

Розвиваючи систему норм і нормативів в умовах формування регіональних та 

локальних ринків послуг, слід зорієнтувати їх на ціни і якісні параметри світового 

ринку, реальні соціально-економічні пропорції, рівень потреб і рівень витрат, який 

складається в економіці послуг, їх основні параметри і рівень життя, перейти від бю-

рократичного до демократичного їх формування за участю асоціацій виробників і 

споживачів. 

Суттєво повинна змінитись природа такого важеля як державне замовлення 



 222

(державний контракт) в системі регулювання регіональних та локальних ринків пос-

луг. При подальшому розвитку ринкових відносин воно, залишаючись вибірковим 

для деяких галузей сфери послуг (державне замовлення вузам на підготовку високо-

кваліфікованих кадрів в галузевому підкомплексі освіти), в цілому має перспективу 

лише як регіональне замовлення (для виконання соціально-значимих послуг в рам-

ках програм допомоги малозабезпеченим), муніципальне замовлення - при передачі 

ряду функцій з надання муніципальних послуг приватним структурам. 

До принципово нових елементів і засобів державного і регіонального регулю-

вання регіональних та локальних ринків послуг слід віднести локальний маркетинг, 

оцінку інвестиційної привабливості регіону, засоби управлінської, фінансової, інфо-

рмаційно-консультативної підтримки малого бізнесу, стратегічне планування, які 

слід запровадити в підсистему регіонального регулювання підтримки розвитку регі-

ональних та локальних ринків послуг. 

Другою особливістю, яка виражає закономірні тенденції трансформації органі-

заційно-економічного механізму розвитку регіональних та локальних ринків послуг, 

повинно стати збільшення частки елементів і засобів регіонального регулювання і 

регіональної підтримки їх розвитку в загальній сукупності елементів і засобів держа-

вного і регіонального регулювання. Подібна децентралізація підвищила б економіч-

ну самостійність регіону і відповідальність за прийняття рішень по конкретних про-

грамах розвитку сфери послуг. 

Поєднання різних елементів і засобів регулювання на державному і регіональ-

ному рівнях дозволяє визначити систему методів державного і регіонального регу-

лювання регіональних та локальних ринків послуг. Під ними слід розуміти способи 

впливу держави, місцевих органів управління на сферу підприємництва і некомер-

ційний сектор ІТКП з метою створення або забезпечення умов їх діяльності у відпо-

відності з регіональною економічною політикою. За формами впливу на суб’єкти 

ринку методи державного регулювання локального ринку послуг можна розділити 

на методи прямого впливу (засновані на системі обмежень, штрафів, дозволів, ліцен-

зій, квот, державних контрактів і замовлень, регіональних і муніципальних замов-
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лень) і методи опосередкованого впливу, суть яких зводиться до встановлення пев-

них умов для суб’єктів ринку, які мотивують їх поведінку [181.-С.34]. Однозначно, 

що з розвитком ринкових відносин співвідношення між методами прямого і опосе-

редкованого регулювання ринку матиме тенденцію до підвищення ролі останніх. Ра-

зом з тим навiть розвинутий ринок послуг, як показує досвiд зарубiжних країн, до-

сить часто вимагає використання методiв прямого впливу на нього. Так, зокрема 

лiцензування, як прямий метод державного і регiонального регулювання ринку пос-

луг, здійснюється з метою недопущення на споживчий ринок неякiсних форм обслу-

говування, впорядкування пiдприємництва у видах дiяльностi, які не можуть регу-

люватись регiональним ринком послуг. Методи прямого впливу на ринок послуг 

мають перспективу застосування як засiб доповнення сукупного попиту (платоспро-

можного попиту населення і попиту на iнвестицiї) в сферi послуг, шо передбачає 

широке використання системи субсидій для пiдприємств, бюджетiв нижчого рiвня, 

населенню, трансфертних виплат населенню, прямих державних iнвестицiй в розви-

ток соцiально-культурних об’єктiв. 

В залежностi від обраних засобiв впливу на ринок слiд розрiзняти правовi, 

адмiнiстративнi і економiчнi методи державного і регiонального регулювання регіо-

нальних та локальних ринків послуг. Правовi методи регулювання реалiзуються че-

рез прийняття законiв, постанов парламенту нормативного значення, вироблення 

механiзму їх контролю, доповнюючись нормативними актами Уряду (декретами, по-

становами Кабiнету Мiнiстрiв, Указами Президента), розпорядженнями органiв 

мiсцевої влади, які є засобами адмiнiстративного регулювання. Закони і нормативнi 

акти Парламенту в сукупностi визначають об’єкти регулювання, його змiст, 

вiдповiдальнiсть юридичних і фiзичних осiб за їх виконання. Закони здiйснюють 

функцiю довгострокового правового регулювання, а укази, нормативнi акти уряду і 

мiсцевих органiв влади, як правило,-  короткострокового, або оперативного. Не зва-

жаючи на невеликий термiн роботи з формування правового регулювання ринкових 

вiдносин, в Українi і її регiонах напрацьована певна нормативно-правова база для ре-

гулювання регіональних та локальних ринкiв послуг. Законодавчо визначено: 
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основи реформування власності в галузях сфери послуг, створення передумов 

розвитку підприємництва на основі приватної і колективної форм власності, закріп-

лення соціальних гарантій працівникам приватизованих підприємств [95, 96, 78]; 

рiвність форм власностi і забезпечення цим самим економiчної рiвноправностi 

пiдприємств рiзних форм власностi, забезпечення вiльного економiчного самовизна-

чення громадян, гарантування права власностi суб’єктам пiдприємництва [66, 114]; 

правові, економiчні та соцiальні умови здiйснення пiдприємницької дiяльностi 

громадянами і юридичними особами на територiї України, гарантiї свободи 

пiдприємництва, його державної пiдтримки [92]; 

види пiдприємств вiдповiдно до форм власностi, загальні умови створення 

пiдприємства, регламент його господарської, економiчної, соцiальної дiяльностi, 

правовий режим виникнення у суб’єкта господарювання прав і зобов’язань за са-

мостiйно ним здiйснювані юридично значимі дiї [93]; 

контингент потенцiйних інвесторiв в сферi послуг, механiзми інвестицiйної 

дiяльностi, змiст і сутність управлiння державними інвестицiями, регулювання умов 

інвестицiйної дiяльностi і контроль за її здiйсненням усiма інвесторами та учасника-

ми [83]; 

статус монопольного становища пiдприємця на ринку послуг, заборона обме-

ження або припинення виробництва послуг, необхiдних для ринку, нав’язування 

споживачу невигiдних умов надання послуг, порушення порядку використання 

вiльних цiн і тарифiв або завищення державних і верхньої межi регульованих цiн на 

послуги, запровадження контролю за дотриманням пiдприємницькими структурами 

вимог антимонопольного законодавства, контролю за цiнами і тарифами 

пiдприємств монополiстiв [87]; 

перелік податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів, як основи 

фінансової бази для забезпечення надання суспільних послуг, функції податкової си-

стеми в регулюванні регіональних та локальних ринків послуг [97, 120, 88, 111, 97]; 

особливості функціонування та концептуальні підходи щодо розвитку окремих 

субринків (послуг зв’язку, освіти, житлових тощо) [94, 220, 75, 85, 99, 82, 109]; 
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статус різних рівнів органів державної влади щодо організації надання послуг, 

розмежування функцій між ними, характер взаємовідносин в регулюванні ринку по-

слуг [150, 116, 106, 102, 79, 100, 80, 84]. 

Характеризуючи механiзм дiї правових методiв регулювання на формування і 

функцiонування регіональних та локальних ринків послуг в економiцi перехiдного 

перiоду, слiд вiдзначити такі недолiки і проблеми їх реалiзацiї в практицi господарю-

вання пiдприємницьких структур і регiонiв: 

недосконалiсть законодавства, що не дозволяє отримати належне ринкове се-

редовище. Визначивши умови здiйснення пiдприємницької дiяльностi, закон “Про 

пiдприємництво”, наприклад, із-за вiдсутностi в ньому розрiзненого поняття велико-

го і малого бiзнесу, визначення малого пiдприємництва як органiзацiйно-правової 

форми, не виконує в достатнiй мiрi регулюючо-сприяючу функцiю по вiдношенню 

до малого бiзнесу. Проголосивши рiвнiсть форм власностi, закон “Про власнiсть” не 

встановив механiзм захисту приватної власностi, захисту права власностi щодо гос-

подарського використання майна, вiдповiдальностi держави за спричинення прямої і 

іншої шкоди власникам, що не сприяє зменшенню ступеню ризику підприємницьких 

структур; 

невiдпрацьованiсть механiзмiв реалiзацiї законiв, що породжує їх недієвість. 

Так, невiдпрацьованiсть механiзму реалiзацiї закону “Про обмеження монополiзму і 

недопущення недобросовiсної конкуренцiї” щодо сприяння формуванню інституцiй 

ринку, призвела до ситуацiї, коли пiдприємства, особливо малi, свiдомо йдуть на ук-

ладання невигiдних для них угод з монопольними структурами щодо забезпечення 

матерiальними, фiнансовими ресурсами, зміцнюючи цим самим позиції останніх. 

Цiлий ряд напрямiв дiяльностi Держпiдприємництва України, визначених Постано-

вою Кабiнету Мiнiстрiв України “Про створення Державного Комiтету України по 

сприянню малим пiдприємствам і пiдприємництву” не були реалiзованi з причини 

вiдсутностi фiнансового забезпечення окремих заходiв в зв’язку з дефiцитом Держ-

бюджету, нечiткою цiльовою спрямованiстю органiзацiйних заходiв щодо окремих 

груп пiдприємств - малих, середнiх, великих; 
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нестабiльнiсть законодавства, яка породжує невпевненість суб’єктів ринку в 

умовах його функціонування. Ефект правових методiв регулювання розвитку ринку 

послуг в Українi і її регiонах знижується в зв’язку з протирiччями мiж прийнятим за-

конодавством і постановами та розпорядженнями, якi приймаються урядом або ін-

шими гiлками державної влади в наступнi перiоди. 

Формування ринку в сферi послуг не вiдкидає арсеналу методiв 

адмiнiстративного регулювання його вiдносин. Їх сутнiсть полягає в прямому 

управлiннi економiкою, заснованому на застосуваннi державних заборон, санкцiй, 

лiцензiй, дозволiв, встановленнi норм і стандартiв, якi регламентують вимоги до по-

слуг і органiзацiї виробничої дiяльностi з їх надання. Залишаючись в першi роки тра-

нсформацiї механiзмiв регулювання домiнуючими, адмiнiстративнi методи регулю-

вання повиннi поступово витiснятись економiчними. Однак, у функцiонуваннi регіо-

нальних та локальних ринків послуг залишаються i, як показує зарубiжний досвiд, 

залишаться обставини і види дiяльностi, при яких застосування адмiнiстративних 

методiв регулювання неминуче. Сюди вiдносяться види пiдприємництва, якi повиннi 

залишитись пiд повним контролем держави, як, наприклад, ремонт зброї, вимоги 

держави щодо високої якостi послуг (лiцензування навчальних закладiв, встановлен-

ня стандартiв якостi), застосування санкцiй щодо закононепослушних споживачiв 

послуг (вiдключення телефона, електроенергiї, виселення при несплатi за послуги). 

До економiчних зон, пов’язаних з функцiонуванням ринку послуг, де застосування 

адмiнiстративних методiв доцiльне i ефективне слiд вiднести: розробку рiзних стан-

дартiв і контроль над їх дотриманням, визначення і пiдтримку мiнiмально допусти-

мих рiвнiв життя, прямий державний контроль за монопольними утвореннями; вплив 

на недопущення побiчних ринкових процесiв (особливо пов’язаних з екологiчною 

безпекою); реалiзацiя цiльових програм, яка передбачає елементи адмiнiстрування 

по вiдношенню до пiдприємств. 

Класично можна видiлити три складовi методiв економiчного регулювання ри-

нку послуг: методи фiнансово-бюджетного регулювання, методи грошово-

кредитного регулювання, методи цiнового регулювання і державно-мунiципального 
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регулювання цiн. Їх спiввiдношення і роль в системi державного і регiонального ре-

гулювання послуг залежить вiд обраної концепцiї і моделi державного регулювання 

економiки:  

кейнсiанської (неокейнсіанської), об’єктом регулювання якої є сукупний по-

пит, його складовi - витрати на споживання, державнi і приватнi інвестиції, урядовi 

закупки, а механiзм дiї на величину сукупного попиту здiйснюється через структур-

ний перерозподiл нацiонального доходу. Спрямовуючи приватнi заощадження через 

стимулюючi заходи на цiлi інвестування, або збiльшуючи свої витрати за рахунок 

додаткового оподаткування, держава може компенсувати нестачу сукупного ефекти-

вного попиту, який у свою чергу, через механiзм саморегуляцiї може генерувати 

адекватнi прирости товарiв і послуг; 

монетариської, зорiєнтованої на регулювання сукупного попиту шляхом змiни 

грошової пропозицiї в країнi методами грошово-кредитного регулювання. Вплив 

грошово-кредитного регулювання на ринок послуг проявляється опосередковано че-

рез дiю на економiчну активнiсть нацiонального ринку шляхом збiльшення або зме-

ншення грошової маси і кредиту.  

Свiтова практика виробила ряд методiв грошово-кредитного регулювання, як 

наприклад, регулювання розмiрами банкiвських резервiв, якi кожен комерцiйний 

банк держави зберiгає в центральному банку, манiпулювання облiковими ставками, 

здiйснення операцiй на вiдкритому ринку цiнних паперiв, які запроваджені в ході 

ринкових реформ в Україні. В результатi свiдомих дiй банкiвських структур на обсяг 

грошової маси можна очiкувати досить адекватну i прогнозовану поведiнку вироб-

никiв послуг в регіональних та локальних ринках і, зокрема: при пониженні норм 

обов’язкових резервiв - збiльшення кредитних активiв комерцiйних банкiв, 

вiдповiдно, пiдвищення активностi пiдприємницького сектора на ринку послуг; при 

пiдвищеннi облiкової ставки - пiдвищення процентної ставки за кредити, якi нада-

ються суб’єктам господарювання, зниження активностi пiдприємницького сектора, 

зниження інвестицiй в сферу послуг, скорочення попиту. 

Враховуючи невiдпрацьованiсть грошово-кредитного механiзму в економiцi 
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перехiдного перiоду, бiльш вiдчутними за впливом на регіональні та локальнi ринки 

послуг залишаються фiнансово-бюджетнi методи регулювання. Їх сутнiсть полягає у 

встановленнi державного оподаткування і державних витрат з таким розрахунком, 

щоб вони гасили коливання економiчного циклу в національному, регіональних та 

локальних ринках. Механiзм дiї фiнансово-бюджетних методiв регулювання на стан 

регіональних та локальних ринків послуг характеризується такими проявами: 

пiдвищення податкiв та скорочення державних і мунiципальних витрат сприяє стри-

манню пiдприємницької активностi продуцентiв послуг, зниженню платоспроможно-

го попиту споживачiв - вiдповiдно, зниженню кон’юнктури на ринку послуг; 

збiльшення через державний і мiсцевi бюджети фiнансової допомоги держави в роз-

витку окремих галузей сфери послуг, збiльшення трансфертних виплат населенню, 

зниження податкiв сприяє пiдвищенню активностi на ринку послуг. 

Суттєву роль в економічному регулюванні регіональних та локальних ринків 

послуг повинен відігравати механізм ціноутворення. Ціна, яка розглядалась в дирек-

тивному управлінні як зовнішній регулятор, в ринковій економіці стає складовою си-

стеми саморегулювання. Природа регіональних та локальних ринків послуг в еконо-

міці перехідного періоду (3.1) обумовлює необхідність поєднання механізмів ціново-

го регулювання з механізмами регулювання цін. Це викликано еволюцією ролі ціно-

вого механізму в них, недостатньою ефективністю впливу механізмів саморегулю-

вання, заснованих на стихійному співвідношенні попиту і пропозиції, що визначає 

рівень цін, виникненням “обмежень”, накладених кризою і соціальною напругою, що 

при ній виникла. В економiцi перехiдного перiоду механiзми регулювання цін зали-

шаються в пiдсистемах державного і регiонального управлiння, що закрiплює бюро-

кратичнi засади в моделi функцiонування локального ринку послуг, його регулюван-

ня зверху. Разом з тим свiтовий досвiд показує, що в системi функцiонування сучас-

них регіональних та локальних ринкiв послуг значного поширення набули горизон-

тальнi системи впливу (договiрнi вiдносини, участь у формуваннi нормативних па-

раметрiв ринку і регулюваннi цiн) органiв громадського та інституцiонального регу-

лювання ринку. 
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Функцiонування сфери послуг в економiцi ринкового типу принципово 

вiдрiзняється високою участю iнституцiй ринкової iнфраструктури в забезпеченнi 

умов ефективної пiдприємницької дiяльностi. В пiдсистемi інституцiонального регу-

лювання регіональних та локальних ринків послуг слiд видiлити такi функцiональнi 

елементи, як фiнансове регулювання і фiнансова пiдтримка, страхування 

пiдприємницького ризику, аудиторська дiяльнiсть, грошово-кредитне регулювання, 

інституцiональний контроль, інформацiйне забезпечення процесу виробництва, ма-

терiально-технiчне забезпечення пiдприємницької дiяльностi. Структуризацiя вказа-

них функцiональних елементiв за складом використовуваних засобiв дозволяє пред-

ставити пiдсистему інституцiонального регулювання розвитку регіональних та лока-

льних ринків послуг таким чином (рис.3.8). Принципова вiдмiннiсть горизонтальних 

форм інституцiонального регулювання полягає в досягненнi механiзму взаєморегу-

лювання і взаємоконтролю пiдприємств, якi функцiонують в ринку послуг, з одного 

боку, та інституцiй ринкової інфраструктури, з другого, що в сукупностi пiдвищує 

сумарну економiчну ефективнiсть дiяльностi агентiв ринку. 

В пропонованiй моделi органiзацiйно-економiчного механiзму формування і 

функцiонування регіональних та локальних ринків послуг пiдсистема державного і 

регiонального регулювання (регулювання ринку зверху) і пiдсистема інсти-

туцiонального регулювання (горизонтальне регулювання ринку) повиннi бути допо-

вненi пiдсистемою громадського регулювання ринку знизу, носiями якої можуть ви-

ступити профспiлки, спiлки трудових колективiв, товариства споживачiв, творчi 

спiлки. Вiдзначаючи позитивнi тенденцiї в формуваннi адекватних ринковiй еко-

номiцi засобiв державного, регiонального і інституцiонального регулювання ринку 

послуг, важливо врахувати, що економiцi перехiдного перiоду властиве значне збе-

реження бюрократичних форм регулювання в дiяльностi державних і регiональних 

суб’єктiв регулювання і нерозвиненiсть інституцiональних форм регулювання. З 

огляду на сказане, визначення функцiональних елементiв і засобiв громадського ре-

гулювання регіональних та локальних ринків послуг залишається однією з найакту-

альнiших проблем у формуваннi структури органiзацiйно-економiчного механiзму. 
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№ 
п/п 

Елементи Засоби 

1. Фінансове регулювання 
і фінансова підтримка 

фінансові надходження з інвестиційних фондів; кошти фондів 
фінансової підтримки, майнові сертифікати; акції, інші цінні па-
пери; кошти товариств спільного кредитування, кредити комер-
ційних банків, кошти інвестиційних фондів 

2. Страхування підприєм-
ницької діяльності 

страхова угода, страхові зобов’язання, страхове відшкодування 

3. Аудиторська діяльність аудит фірм, консалтингові послуги, консалтинг потенційних ін-
весторів, аудиторські висновки 

4. Інституціональний кон-
троль 

банкiвський аналiз фiнансового стану суб’єктiв господарювання 
за балансами активiв і пасивiв, банкiвський контроль готiвково-
касових операцiй пiдприємницьких структур; банкiвський конт-
роль дебiторсько-кредиторської заборгованостi пiдприємств, 
банкiвський контроль цiльового використання коштiв 
пiдприємств 

5. Грошово-кредитне ре-
гулювання 

кредити комерцiйних банкiв, кредити кредитних спiлок, про-
центнi ставки комерцiйних банкiв, лiмiти валютного кредитуван-
ня 

6. Iнформацiйне забезпе-
чення процесу вироб-
ництва і споживання 
послуг 

інформації, довідки, реклама, інформаційні банки даних, послуги 
служб маркетингу 

7. Матерiально-технiчне 
забезпечення 

послуги спецiалiзованих бiрж, лiзiнг, технiчне обслуговування 
обладнання торговими домами 

8. Трейнiнгова дiяльнiсть послуги бiзнес інкубаторiв в органiзацiї адмiнiстративної, кон-
торської роботи, послуги бiзнес інкубаторiв з надання примiщень 
для офiсiв, складiв і виробничої дiяльностi тощо 

Рис. 3.8. Елементи і засоби підсистеми інституціонального регулювання в 
складі організаційно-економічного механізму розвитку регіонального (локаль-
ного) ринку послуг. 

Враховуючи завдання, якi може вирiшувати пiдсистема громадського регулю-

вання у формуванні та функцiонуванні ринку послуг, а саме - формування разом з 

державною і регiональною пiдсистемами його соцiальних рамок, регулювання знизу 

процесiв змiни форм власностi, контроль за цiнами і якiстю обслуговування, участь у 

визначеннi нормативних параметрiв ринку - доцiльно “закрiпити” за нею такий склад 

елементiв і засобiв (рис.3.9). 

Виражаючи систему самоуправлiння на регiональному рiвнi, форми демокра-

тичного асоцiювання пiдприємницьких структур, розвиток громадського регулюван-

ня дозволить перейти в сферi послуг вiд державного централiзованого регулювання 

до локального демократичного регулювання. 
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№ 
п/п 

Елементи Засоби 

1. Контроль якостi послуг споживча модель сертифiкацiї послуг, споживчi 
оцiнки послуг 

2. Контроль цiн правила цiноутворення, лiмiти цiн, угоди по цiнах 
3. Соцiальний захист населення соцiальний контроль послуг, соцiальнi стандарти 
4. Регулювання умов працi в сфері 

послуг 
галузеві угоди профспiлок з адмiністрацiями 
пiдприємств, контроль дотримання умов працi 

5. Господарське органiзацiйне 
керiвництво об’єктами вiдпочинку 

розпорядження, контроль за станом об’єктів, контра-
кти з керівниками закладів 

6. Незалежний екологiчний контроль 
за використанням природних ре-
сурсiв 

норми гранично-допустимих викидів, ліміти скиду 
неочищених стічних вод, ліміти земле-
водокористування, екологічна експертиза проектів 

Рис. 3.9. Елементи і засоби громадського регулювання в складі організаційно-
економічного механізму розвитку регіонального (локального) ринку послуг. 

Запропонована концепцiя і структура органiзацiйно-економiчного механiзму 

формування і функцiонування регіональних та локальних ринків послуг побудована 

таким чином, що його пiдсистеми, маючи свої специфiчнi елементи і засоби регулю-

вання, переплітаються, елементи і засоби, використовуванi ними, реалiзуються од-

ночасно щодо того чи іншого об’єкту впливу. Викладена інституцiональна схема не 

вiдкидає, а передбачає механiзм саморегуляцiї. Пiдсистеми органiзацiйно-

економiчного механiзму не слiд розглядати як самостiйно штучно з’єднанi складовi. 

Важливо, щоб всi механiзми централiзованого, регiонального, інституцiонально-

iнфраструктурного і громадського впливу на регiональний чи локальний ринок пос-

луг були об’єднанi в систему єдиних узгоджених програм, взаємодоповнювали, а не 

суперечили один одному. 

Враховуючи викладене, в основу побудови моделi органiзацiйно-економiчного 

механiзму формування і функцiонування регіональних та локальних ринків послуг 

слiд покласти такi принципи: перехiд вiд державного централiзованого регулювання 

ринку послуг до локального демократичного регулювання, дiалектична взаємодiя 

саморегуляцiї з цiлеспрямованим регулюванням ринку державними і недержавними 

суб’єктами; встановлення рацiональних спiввiдношень мiж рiвнями державного ре-

гулювання; послiдовнiсть в запровадженнi елементiв регулювання і їх взаємоузго-

дженiсть; розумна достатнiсть в державному і регiональному регулюваннi, передача 
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суб’єктам державної влади і органам мiсцевого самоврядування лише тих еко-

номiчних функцiй, якi на даний перiод не можуть виконувати виробничi і іншi 

суб’єкти ринкових вiдносин; адекватнiсть запровадження регуляторiв і засобiв впли-

ву реально існуючому стану розвитку ринкових вiдносин, економiчнiй ситуацiї;  пос-

туповiсть в замiнi командно-адмiнiстративних регуляторiв економiчними в мiру того, 

як для цього створюватимуться об’єктивнi умови у виглядi лiбералiзацiї економiки 

(роздержавлення, демонополiзацiї, створення інфраструктури); вiдкритість для 

суб’єктiв пiдприємництва застосовуваних важелiв і механiзмiв впливу через прийн-

яття їх на нормативнiй основi та iнформування зацiкавлених осiб; гнучкість, опера-

тивна замiна засобiв впливу на ринок в разi негативного ефекту їх дiї. Запровадження 

вказаних принципiв вимагає визначення суб’єктiв реалiзацiї запропонованої моделi, 

форм взаємодiї і взаємовiдносин мiж ними, уточнення об’єктiв впливу, механiзмiв 

реалiзацiї основних завдань з боку органiв публiчної влади і недержавних структур. 

 3.4. Публiчна адмінiстрацiя в трансформацiйній моделi управління 

територiальним комплексом послуг 

Оцінка трансформацiйних процесiв в ІТКП свiдчить, що в економiцi пе-

рехiдного перiоду він функцiонує як єднiсть ринкового сектору, який знаходиться в 

стадiї становлення, опирається на пiдприємництво, що все бiльше заявляє себе в кін-

цевому продуктi комплексу, і неринкового сектору, де зберiгається участь держави в 

наданнi послуг. 

В зв’язку в цим трансформацiйна модель управління ІТКП повинна включати в 

себе: механiзм державного, регiонального і іншого регулювання ринку послуг і ме-

ханiзм прямого державного (мiсцевого) управління розвитком неринкового сектора. 

Регулювання відображає і втілює структуру регульованого об’єкту (ринку послуг), 

опирається на прямі і опосередковані методу впливу, а тому відрізняється вiд прямо-

го управління, яке за змiстом є процесом вироблення та реалiзацiї рiшень. Звідси, 

формуючи трансформацiйну модель управління ІТКП, слiд чiтко окреслити ком-

плекс питань, якi вирiшуються в першому і другому випадку, передбачити форми 
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поєднання і взаємодiї цих складових, окреслити об’єкти і суб’єкти, дiалекту взає-

мовiдносин мiж ними. При цьому необхідно врахувати: базову, сформовану до рин-

кових перетворень систему управління сферою послуг в Українi; трансформацiйнi 

зміни, що вiдбулись в результатi реформування власностi; деформованість і нерозви-

неність регіональних та локальних ринкiв в економiцi перехiдного перiоду; тенденцiї 

до регіоналізації в управліннi; вiдродження системи мiсцевого самоврядування і 

мунiципальної економiки; соцiальну доктрину держави в побудовi моделi ринкової 

економiки. 

До проголошення незалежностi в Українi управління сферою послуг 

здiйснювалось союзно-республiканськими і республiканськими мінiстерствами і 

вiдомствами, число яких нараховувало більше 25 одиниць. З залученням до надання 

послуг непрофiльних пiдприємств і органiзацiй в сферi обслуговування кожного 

регiону функцiонували об’єкти, якi знаходились у вiданнi бiльше 50 рiзних 

мінiстерств і вiдомств. В регiонах (починаючи з обласного рiвня) керiвництво галу-

зями сфери обслуговування було покладено на вiдповiднi управління і вiддiли обл-

виконкомiв Рад народних депутатiв - управління (вiддiли) охорони здоров’я, освiти, 

побутового обслуговування населення, які знаходились в подвiйному 

пiдпорядкуваннi: за вертикаллю - вищому органу управління і за горизонталлю - 

мiсцевiй Радi народних депутатiв. Подвiйне пiдпорядкування було запроваджене з 

метою створення єдиного механiзму управління сферою обслуговування на певнiй 

територiї. Однак на практицi такий механiзм не реалiзувався і фактично розвиток 

сфери обслуговування в регiонi визначався мінiстерствами і вiдомствами. Бага-

товiдомча органiзацiйна структура управління галузями сфери обслуговування не 

дозволила мiсцевим Радам реалiзувати визначенi функцiї і на кінець 80-их рокiв ста-

ла гальмом її розвитку в країнi і особливо в регiонах. Галузеве управління ІТКП з бо-

ку мінiстерств і вiдомств суперечило локальному характеру розвитку цього комплек-

су і викликало такi негативнi наслiдки, як: нерiвномiрнiсть в забезпеченнi галузей 

сфери послуг робочою силою; неузгодженiсть мiж її розвитком і транспортною ме-

режею, розвитком населених пунктiв; нерацiональне використання виробничих по-
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тужностей пiдприємств і установ сфери послуг; некомплексне використання 

мiсцевих ресурсiв; подорожчання і збiльшення тривалостi будiвництва об’єктiв; іг-

норування територiї, як комплексоутворюючого фактора; вiдсутнiсть комплексностi 

в розвитку сфери послуг, особливо на рiвнi низових таксо-економiчних одиниць; 

гiпертрофiя соцiальних функцiй неспецiалiзованих мінiстерств, а вiдповiдно неопра-

вдана вiдомча диференцiацiя в рiвнях соцiальних благ, якi отримувались через на-

дання послуг; необгрунтована диференцiацiя в рiвнях і умовах життя рiзних кате-

горiй населення в рамках окремих територій.  

З моменту проголошення незалежностi в Українi вiдбулись певнi зміни в пере-

будовi органiзацiйних структур управління сферою послуг: здiйснено укрупнення 

ряду мінiстерств, галузевих управлінь, що призвело до скорочення їх кiлькостi в 

складi управлінських структур; з перiоду комерцiалiзацiї лiквiдовано деякi з них, пе-

реглянуто функцiї мінiстерств і регiональних органів управління, що в кінцевому ра-

хунку дещо змінило модель управління. В результатi вказаних трансформацiйних 

змін в сферi послуг на макроекономiчному рiвнi визначились такi суб’єкти галузево-

го управління: Мінiстерство зв’язку України, Мінiстерство культури України, 

Мінiстерство освiти, Мінiстерство охорони здоров’я, Мінiстерство транспорту Укра-

їни (з блоком управлінь і департаментiв за видами транспорту), Державний комітет з 

фізичної культури і спорту, Державний комiтет телебачення і радiомовлення, Держа-

вний комiтет України по туризму. На регiональному (обласному, районному) рiвнi 

управління - галузевi управління і комiтети (управління культури, управління освiти, 

управління охорони здоров’я, управління фізкультури і спорту), якi безпосередньо 

пiдпорядкованi головi мiсцевої державної адмінiстрацiї. 

Таким чином, не зважаючи на певне реформування органiзацiйних структур 

управління, вплив суб’єктiв галузевого управління на розвиток територiальних ком-

плексiв послуг залишається суттєвим, а для таких галузей, як залiзничний, морський, 

повiтряний транспорт, зв’язок, вища освiта, культура - визначальним. Разом з тим за 

сучасних умов, коли вiдбувається роздержавлення і приватизацiя, розширення са-

мостiйностi суб’єктiв саморегулювання, він себе значною мiрою вичерпав. Втратив-
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ши ряд управлінських функцiй, галузеві міністерства не впливають реально на стан 

справ, а в деяких випадках гальмують економiчнi реформи. Все це вимагає, з одного 

боку, подальшої структурної перебудови дiючої системи управління комплексом по-

слуг, приведення її у вiдповiднiсть з реалiями економiчних перетворень, поступової 

трансформацiї змiсту управління з прямого адмінiстративно-господарського розпо-

рядження до застосування засобiв державного регулювання, з іншого - перенесення 

значної частини функцiй управління комплексом послуг в регiони. 

Маючи об’єктивну обумовленiсть в системi управління комплексом послуг на-

селенню, закладену в самiй природi дiяльностi в цiй сферi, територiальне управління 

за п’ятирiчний перiод ринкових перетворень в Українi перенесло суттєвi зміни. Ви-

значальними для формування моделi управління комплексом послуг мають такi з 

них: законодавче перетворення мiсцевих Рад народних депутатiв із органiв держав-

ної влади в органи мiсцевого та регiонального самоврядування, запровадження ін-

ститутiв мiсцевої адмінiстрацiї; вiдродження інституту мiсцевого самоврядування, як 

ефективної форми управління територiями в мiстах, селах і населених пунктах; фор-

мування і законодавче закрiплення взагалi, в т.ч. в сферi комплексу послуг комуна-

льної власностi, вiдокремлення управління пiдприємствами і органiзацiями комуна-

льної власностi вiд управління загальнодержавним майном і передача його мiсцевим 

Радам рiзних рiвнiв; створення правової основи для формування в Українi 

мунiципальних фінансiв, законодавче вiдокремлення мiсцевих бюджетiв, якi входили 

до єдиної державної бюджетної системи, вiд державного бюджету;  змiцнення при-

буткової бази мiсцевого самоврядування, розширення перелiку закрiплених податкiв, 

пiдвищення можливостей формування позабюджетних і цiльових фондiв органiв 

мiсцевого самоврядування;  надання права останнім брати участь у кредитних 

вiдносинах, що вiдкриває додатковi можливостi для вирiшення проблем розвитку 

комплексу послуг; становлення системи мунiципальних пiдприємств, фінансiв 

мунiципальних пiдприємств, надання можливостей використовувати їх на тери-

торiальнi потреби. 

Функції територiального управління сферою послуг в регiонах виконують об-
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ласнi (районнi) державнi адмінiстрацiї, виконавчi комiтети Рад, в яких створена 

вiдповiдна структура пiдроздiлiв (вiддiлiв). Ознайомлення з управлінськими структу-

рами, якi здiйснюють функцiї територiального управління сферою послуг у 

Львiвськiй, Iвано-Франкiвськiй, Тернопiльськiй областях свiдчить, що вона не іден-

тична, сформована за галузевими принципами, не має єдиного органу, який би за-

безпечував координацiю дiяльнiстю комплексу в цiлому. 

Регiональнi органи управління в умовах ринкової економiки несуть 

вiдповiдальнiсть за територiальнi аспекти розвитку сфери послуг, до яких слiд 

вiднести: розвиток сфери обслуговування з орiєнтацiєю на створення оптимальних 

умов житєдiяльностi та рiвня життя населення, який би вiдповiдав державним чи 

регiональним стандартам; досягнення оптимальної пропорцiйностi мiж її розвитком і 

розвитком комплексоутворюючих галузей; рацiоналiзацiю розмiщення об’єктiв сфе-

ри обслуговування з врахуванням розселення населення і умов їх ефективного 

функцiонування; органiзацiю інвестування і координацiю інвестицiйної дiяльностi в 

сферi послуг на данiй територiї; соцiальний захист населення в процесi надання пос-

луг і формування ринку послуг; контроль за рацiональним використанням природ-

них ресурсiв, залучених в оборот при наданнi деяких видiв послуг (особливо рекре-

ацiйних); регулювання ринку працi, зайнятостi в сферi послуг.  

Ефективне використання цих функцiй в економiцi перехiдного перiоду стриму-

еться несформованiстю структур регiонального управління територiальним комплек-

сом послуг, адекватних умовам ринкової економiки, невирiшенiстю ряду ор-

ганiзацiйних і методологічних проблем розвитку територiального управління. 

Дослiдження трансформацiйних процесiв в територiальному управліннi сферою пос-

луг висвiтлило такi проблеми, якi вимагають розв’язання в процесi його подальшого 

реформування, створення мунiципальної економiки сфери послуг: 

невiдпрацьованiсть критерiїв розподiлу об’єктiв комунальної власностi мiж рiзними 

рiвнями мiсцевого і регiонального самоврядування; неоптимальнiсть пропорцiй в ро-

зподiлi фінансових ресурсiв мiж державним бюджетом і бюджетами територiй; недо-

сконалiсть механiзму бюджетного регулювання вирiвнювання державою фінансових 
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можливостей регiонiв; невiдпрацьованiсть питань доцiльностi і меж приватизацiї ще 

не сформованої комунальної власностi; недостатня повноправність місцевого самов-

рядування як власника. 

Пiдвищення ролi територiальних органiв управління в прямому управліннi і ре-

гулюваннi ІТКП не вiдкидає участi мінiстерств в управлінському процесi. Суттєвi 

зміни в розподiлi власностi сфери послуг мiж центром і регiонами, вiдмова вiд іє-

рархiї, як єдиного можливого принципу менеджменту, що домінував протягом бага-

тьох рокiв в адмiнiстративно-команднiй економiцi, вимагає перегляду їх функцiй. В 

умовах формування ринкових вiдносин за міністерствами і відомствами слiд за-

крiпити вироблення єдиних концептуальних пiдходiв щодо розвитку тої чи іншої га-

лузi сфери послуг, методичне і нормативне забезпечення процесу надання послуг, 

виконання урядових програм; забезпечення цільового використання бюджетних ко-

штів, впровадження інвестиційних програм у державному секторі. Визначена транс-

формація функцій дозволить закласти основу для переходу від дивізіонального (га-

лузевого) до функціонального типу управління. 

З перетворенням приватизованих підприємств у самостійних агентів ринку, 

виходом їх з прямого керівництва з боку державних органів управління, а, відповід-

но, з переміщенням центру управлінської діяльності на державне (регiональне) регу-

лювання розширюється коло суб’єктiв управління ІТКП. Носiями функцiй державно-

го і регiонального регулювання крiм галузевих мінiстерств і управлінь, вiддiлiв і 

управлінь Мінекономiки України, обласних і районних адмінiстрацiй, виступають ін-

ституцiї грошово-кредитної, фінансово-бюджетної системи, та інших структур зако-

нодавчої і виконавчої влади України. 

За таких умов регіональна структура управління має ситезувати представницт-

во всіх суб’єктів регіональними і локальними ринками послуг. Оптимально, коли во-

на функціонуватиме, як дворівнева, де вищий рівень представляє координаційна ра-

да з питань регулювання ринку послуг, соціальної політики і соціального захисту на-

селення з представництвом всіх суб’єктів регулювання ринку послуг, а другий - без-

посередні виконавці функцій регулювання (відділи комплексного розвитку сфери 
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послуг управлінь економіки, управління освіти, культури, охорони здоров’я, терито-

ріальні управління Антимонопольного комітету, управління соціального захисту на-

селення, асоціації виробників послуг, місцеві податкові адміністрації тощо). 

Замикаючись в системах елементів державного і регіонального регулювання, 

суб’єкти державного і регіонального управління ІТКП вступають у певні функціона-

льні взаємозв’язки, які забезпечують цілісність моделі управління та її адекватність 

сучасним організаційним структурам комплексу (додаток Ж табл.Ж.1). Запропоно-

вана модель передбачає, що система регіонального управління, виконуючи функції, 

делеговані органами державного управління макроекономічного рівня, концентрує у 

своїй діяльності і виключно специфічні функції, пов’язані з забезпеченням розвитку 

ІТКП як складової РГС. 

На сьогоднi регiональне регулювання є розiмкненою системою, в якiй: по-

перше, дiють лише окремi елементи позитивного зворотного зв’язку і не існує нале-

жного виконавчого механiзму; по-друге, функцiї суб’єктiв регулювання не замкнутi 

на єдину цiль - пiдвищення рiвня забезпечення потреб населення в послугах; по-

третє система функцiй суб’єктiв обласного, районного і мiського рiвнiв в значнiй 

мiрi дублюється, хоча кожна ланка повинна мати ще й суто специфiчнi функцiї. 

Останнi визначаються об’єктами регулювання. Класифiкацiю об’єктiв регiонального 

регулювання ринку посдуг (ІТКП) можна здiйснити за: механiзмами функцiонування 

пiдприємств і органiзацій (пiдприємницький сектор, некомерційний сектор ІТКП); 

напрямками дiяльностi (виробнича, науково-технiчна, інвестицiйна, фінансова, 

соцiальна); формами власностi (пiдприємства державної і недержавної власностi); 

закрiпленням об’єктiв за територiально-адмінiстративною одиницею. Об’єктами ре-

гулювання в сферi послуг також можуть бути явища, де виникли проблеми, якi не 

можуть вирiшуватись автоматично. 

Система регiонального регулювання ІТКП повинна формуватись як пiдсумок 

взаємозумовленого розвитку сфери послуг і форм регулювання, взаємопов’язуючи 

суб’єкти та об’єкти регулювання, механiзм регуляцiї (функцiї регулювання), су-

купнiсть завдань, цiлей та засобiв їх вирiшення (додаток Ж рис.Ж.1). Необхiдною 
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умовою її ефективностi є взаємопогодженiсть дiй суб’єктiв регулювання, якi ре-

алiзують поставленi перед ними цiлi. 

Таким чином, в умовах переходу до ринкової економiки система тери-

торiального управління ІТКП трансформується в двох основних напрямках: в напря-

мку перебудови системи прямого державного управлiння через еволюцiю основних 

форм її реалiзацiї - планування і адмiнiстративно-господарського керiвництва; в на-

прямку формування адекватних рiвню розвитку ринку послуг систем регiонального 

регулювання. 

Формування ринку послуг вимагає визначення доцiльностi збереження плану-

вання як форми державного (макроекономiчного, мезоекономiчного і галузевого) ре-

гулювання, визначення його сутi і мiсця в системi регулювання, вибору моделi пла-

нування комплексного розвитку сфери обслуговування. В умовах директивного пла-

нування механiзм дiї на процес надання і реалiзацiї послуг населенню здiйснювався 

через систему показникiв, обов’язкових для виконання на вертикальних і горизонта-

льних рiвнях управління. Вони розроблялися в складi: планiв соцiально-культурного 

будiвництва, галузевих планів розвитку сфери послуг,  планів надання платних пос-

луг населенню, цiльових комплексних програм (наприклад, "Товари і послуги", 

"Здоров’я", "Освiта"), які входили до складу державних планiв, хоча фактично були 

над ними.  

З середини 80-их і до початку 90-их рокiв з боку органiв планування макро- і 

мезорiвня здiйснювались неодноразовi спроби посилити комплексний пiдхiд до роз-

витку сфери послуг через удосконалення органiзацiї і методики планування, пiдняти 

ефективнiсть планування як форми управління комплексом послуг. Однак, прийнята 

система заходiв не дала бажаного ефекту. Домiнуючим в управліннi сферою послуг 

залишався галузевий принцип планування. Плановi органи на мiсцях, не маючи своєї 

наукової і практичної бази, не могли протистояти вiдомчим тенденцiям і забезпечити 

планування комплексного розвитку сфери обслуговування, включаючи всi об’єкти, 

розмiщенi на територiї регiону. Мiж трьома видами директивних планiв не було за-

безпечено ув’язки (наприклад, завдання по обсягах послуг передбачилися в планах 
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платних послуг, а завдання з розвитку матерiально-технiчної бази в планах 

соцiально-культурного будiвництва). На практицi вiдбувся розрив мiж плануванням 

платних і безплатних послуг. Державне замовлення на обсяги реалiзацiї платних по-

слуг, не пiдтверджене вiдповiдними ресурсами, за нових умов господарювання не 

сприймалось пiдприємствами і з 1992р. було вiдмінено. 

З запровадженням з 1993р. в Українi індикативного планування в складi інди-

кативних планiв областей, районiв, мiст (програм економiчного і соцiального розви-

тку) розробляються показники: обсяг реалiзацiї платних послуг населенню, введення 

в дiю об’єктiв сфери послуг і обсяги (лiмiти) державних централiзованих капітальних 

вкладень на розвиток її мережi. Обсяг реалiзацiї платних послуг населенню областi, 

району, міста визначається на пiдставi даних - намiрiв пiдприємств-виробникiв пос-

луг, тобто інформацiї знизу. Інформацiя знизу подається у розрiзi видiв послуг, 

вiдомств, а також форм власностi. Самостiйнi прогнознi розрахунки очiкуваного пла-

тоспроможного і потенцiйного попиту населення на послуги на основi оцінки 

кон’юнктури ринку, тенденцiй в структурi споживання регiональнi органи управлін-

ня нi на обласному, нi на районному, нi на мiському рiвнi не роблять. Причиною 

цього є  вiдсутнiсть належної інформацiйної бази, нереалiзованiсть в практицi 

регiональних органiв управління функцiй з маркетингових дослiджень локального 

ринку, незабезпеченiсть комп’ютерною технiкою, яка б дозволила нагромаджувати і 

поповнювати базу даних для управлінського процесу, неволодіння працiвниками 

регiональних органiв низового рiвня управління сучасними методами прогнозування 

споживчого ринку. Як і ранiше показники обсягiв послуг і показники розвитку ме-

режi закладiв сфери послуг не пов’язанi мiж собою. Така система планування розви-

тку сфери послуг не робить жодного впливу на тенденцiї, пропорцiї, темпи її розвит-

ку. Вона не забезпечує комплексного пiдходу до прогнозування і розвитку ІТКП як 

єдиного цiлого. В такому виглядi індикативне планування не виконує функцiї основи 

для вироблення регуляторiв впливу на ринок послуг. 

Досвiд зарубiжних країн засвiдчує, що за своєю природою індикативний план 

носить рекомендацiйний (пріоритетний) або індикативний (вказiвний) характер, 
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мiстить систему необов’язкових для суб’єктiв ринкових вiдносин рекомендацiй, 

мiстить ряд індикаторiв і прiоритетiв, якi мають максимальну державну пiдтримку 

[180.-С.134]. В сучасних індикативних планах (програмах економiчного і 

соцiального розвитку) регiонiв України, не визначають чiтко пріоритети, індикатори 

розвитку сфери послуг. 

В економiцi перехiдного перiоду, коли в сферi послуг сформувались ко-

мерцiйний і некомерцiйний сектори, не вiдпрацьованi ринковi механiзми, якi б за-

безпечили ефективне задоволення потреб населення в послугах, розвиток сфери по-

слуг як єдиного інтегрального територiального комплексу вимагає розробки індика-

тивних планiв комплексного розвитку сфери послуг для адмінiстративно-

територiальних одиниць рiзного рангу, перенесення центру тяжіння в плановому 

управліннi цiєю сферою на рiвень областей, адмінiстративних районiв і мiст. Розгля-

даючи їх як складову програм економiчного і соцiального розвитку регiонiв, слiд 

вважати, що основною метою таких планiв є узгоджений розвиток ІТКП в складi 

РГС, координацiя дiяльностi державного сектора і недержавних суб’єктiв ринку в за-

безпеченнi комплексного розвитку ІТКП у вiдповiдностi з потребами населення 

регiону, реалiзацiя державної концепцiї розвитку сфери послуг. 

Позитивними сторонами директивного планування були: можливiсть впливати 

на макропропорцїї; визначення через систему норм і нормативiв соцiальних пара-

метрiв сфери послуг. Можливiсть впливати на пропорцiї для свiдомого здiйснення 

структурної перебудови економiки регiону і економiки ІТКП, норми і нормативи, якi 

визначають якiснi параметри, соцiальнi і гуманiтарнi обмеження в сферi послуг, ма-

тиме таке ж актуальне значення в соцiально-орiентованiй ринковiй економiцi. Саме 

через індикативний план можуть бути реалiзованi цi функцiї. 

З огляду на сучаснi функцiї планування з системi державного регулювання ри-

нкової економiки, можна визначити такi завдання індикативного планування розвит-

ку сфери послуг: розрахунок прогнозних узагальнюючих макроекономiчних показ-

никiв розвитку сфери послуг (обсягу валової доданої вартості, створеної в ІТКП 

регiону, обсягу платних послуг населенню); забезпечення збалансованого розвитку 
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галузей сфери обслуговування; аналiтична і прогнозна оцінка збалансованостi спо-

живчого ринку, грошових доходiв населення з обсягом товарообігу і платних послуг; 

узагальнення планових намiрiв суб’єктiв ринку послуг по обсягах послуг населенню, 

визначення орiєнтовного обсягу споживання (платоспроможного і загального попи-

ту) і виробництва (попиту, який може реалiзуватись); визначення ступенi задоволен-

ня потреб населення в окремих видах послуг; узагальнення планових намiрiв 

мінiстерств, вiдомств, і мiсцевих органiв влади по розвитку некомерцiйного сектора 

сфери послуг, узгодження проблем фінансування цього розвитку з можливими дже-

релами фінансування; формування завдань введення в дiю об’єктiв сфери обслугову-

вання за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень; формування 

прогнозiв введення в дiю об’єктiв сфери послуг за рахунок всiх джерел фінансування 

на територiї регiону; визначення додаткової потреби в об’єктах інфраструктури сфе-

ри послуг для забезпечення нормативної насиченостi (стандарту) мережi. 

Перегляду вимагають методологiчнi пiдходи щодо вибору системи показникiв, 

індикаторiв, прiоритетiв індикативного плану та інструментiв (регуляторів) його ре-

алiзацiї. За характеристикою економiчного явища система показникiв, якi представ-

ляють на сьогоднi сферу послуг населенню в прогнозах, планах і статистицi, вклю-

чає: показники рiвня розвитку мережi закладiв сфери обслуговування (в абсолютно-

му обчисленні, в розрахунку на душу населення або на 1000/10 000 жителiв, в розра-

хунку на 1000 споживачів стосовно груп населення, якi споживають данi види пос-

луг); показники обсягу споживання послуг населенням (обсяг реалізації платних по-

слуг населенню); показники інвестиційної діяльності в сфері обслуговування насе-

лення, введення в дiю основних фондiв за рахунок всiх джерел фінансування; обсяг 

централiзованих державних капiтальних вкладень в т.ч. обсяг будiвельно-монтажних 

робiт за рахунок централiзованих державних капiтальних вкладень на розвиток 

об’єктiв сфери обслуговування. 

Не вiдкидаючи значення класифiкацiї показникiв за економiчною характерис-

тикою, вважаємо, що для вираження сутностi індикативного планування визначальне 

значення має їх класифiкацiя за функцiональним статусом в системi регулювання ро-
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звитку регіональних та локальних ринків послуг. В індикативному плануванні розви-

тку сфери послуг населенню слiд видiлити: 

прогнознi показники розвитку ІТКП - прогнознi макроекономiчнi показники 

(обсяг валової доданої вартості, створеної в сферi обслуговування населення, обсяг 

платних послуг населенню, індекси споживчих цін і тарифiв на послуги); прогнознi 

показники розвитку мережi об’єктiв сфери послуг, виходячи із потреб раціоналізації 

оснащеностi і прийнятної доступностi (пiшохідної або транспортної), прогнознi об-

сяги інвестицiй в сферу обслуговування з врахуванням всiх потенцiйних інвесторiв і 

джерел фінансування; 

показники, якi вiдображають цiльовi установки індикативного плану на плано-

вий перiод - показники збiльшення частки послуг соцiокультурного характеру в за-

гальнiй структурi споживання, показники зближення мiста і села в споживаннi пос-

луг тощо; 

показники обов’язкової дiї (затверджуванi і контрольованi) - обсяги державно-

го, регiонального, мунiципального замовлення на надання виключно значимих 

соцiальних послуг (послуг для окремих категорiй споживачiв), розвиток яких вима-

гає державної і регiональної пiдтримки; лiмiти централiзованих державних 

капiтальних вкладень, в т.ч. будiвельно-монтажних робiт на розвиток об’єктiв сфери 

послуг державного сектора; обсяги державного цiльового фінансування на утриман-

ня пiдприємств і установ державного сектору; ставки оподаткування пiдприємств 

сфери послуг, ціни і тарифи на послуги, якi встановлюються державою, або органа-

ми мiсцевого самоврядування; 

розрахунковi показники - диференцiйованi нормативи споживання послуг в 

областях і нижчих територiальних пiдроздiлах; диференцiйованi нормативи забезпе-

ченостi об’єктами сфери обслуговування населення в розрахунку на 1000 жителiв; 

диференційовані нормативи фінансування на розвиток і утримання сфери обслугову-

вання в розрахунку на одного жителя (в розрiзi основних видiв послуг); розрахунковi 

показники потреби у введеннi в дiю об’єктiв сфери послуг для досягнення нормати-

вної забезпеченостi мережi; розрахунковi показники потреби в реальних інвестицiях 
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для розвитку сфери послуг регiону. Отже, індикативний план розвитку сфери послуг 

має в своїй структурi елементи бюджетного планування. 

В ньому повиннi бути визначенi прiоритети та індикатори. Для визначення 

прiорiтетiв слiд провести системний ретроспективний аналiз розвитку ІТКП, прогно-

зи тенденцiй споживання населення, проаналізувати ступінь розвиненостi окремих 

галузей по вiдношенню до загальнодержавних і свiтових стандартiв, ступінь задово-

лення платоспроможного попиту. В якостi індикаторiв розвитку сфери обслугову-

вання в регiонi в залежностi вiд поставлених цiлей можна використати такi, як:  

динамiка частки зайнятих в сферi послуг в загальнiй чисельностi зайнятих з 

сферi суспiльного виробництва: 

(3. 1)             t
H H

H Hz

zp zr

zp zr


/ /

/ / / / * 100  ,  

де H Hяз zp
/ / /, - чисельнiсть зайнятих в сферi послуг регiону в порiвнюваному і 

базовому перiодi; H Hzr zr
/ / /, - чисельнiсть зайнятих в галузях економiки регiону в 

порiвнюваному і базовому перiодi; 

динамiка частки валової доданої вартостi, створеної в сферi послуг регiону в 

загальному обсязi валового внутрiшнього продукту регіону: 

(3. 2)               t
D W

D Wdw

wp wp

wp wp
.

/ /

/ / / / * 100 ,   

де D Dwp wp
/ / /, - валова додана вартiсть, створена в сферi послуг регiону вiдповiдно 

в порiвнюваному і базовому перiодi; W Wwp wp
/ / /, - обсяг валового внутрiшнього продукту, 

створено в регiонi вiдповiдно в порiвнюваному і базовому перiодi; 

зміна середнього радiусу обслуговування по основних галузевих 

пiдкомплексах сфери обслуговування (основних представницьких об’єктах): 

(3.3 )      r r ri i i / / /
,  

де r ri i
/ / /, - середнiй радiус обслуговування в порiвнюваному і базовому перiодi;  

динамiка показника ступеня досягнення нормативної забезпеченості територiї 

об’єктами сфери послуг і-го виду: 
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(3.4 )     t
FP NP

FP NPk

ip ip

ip ip



/

/ / *100 ,  

де FP FPip ip
/ / /, - показники фактичної забезпеченостi територiї об’єктами сфери 

послуг в порiвнюваному і базовому перiодi; NPip - показник нормативної забезпече-

ностi територiї об’єктами сфери послуг; 

динамiка частки сфери послуг в структурi споживання населення: 

(3.5)          t
V V

V Vsp

stp

stp
.

р
/

.
/

р
/ / / / * 100 ,  де 

V VР Р
/ / /, - витрати на послуги в споживчому бюджетi одного середньостатистич-

ного жителя регiону в порiвнюваному і базовому перiодi; 
stp stpV V
/ / /

, - сумарнi витрати 

на послуги і товари в споживчому бюджеті одного середньостатистичного жителя 

регiону в порівнюваному і базовому періоді. 

Показники розвитку сфери послуг доцільно розробляти в розрiзi форм влас-

ностi і секторiв економiки. План повинен мати регулятори - регiональнi важелi, з до-

помогою яких пiдприємства нацiлюють на виконання їх основних показникiв. В 

якостi таких можуть бути використанi: податки і податковi пiльги, державнi інвес-

тицiйнi ресурси, регiональнi резервні фонди, регiональнi (мунiципальнi) замовлення, 

лiмiти матерiальних ресурсiв, лiцензiї та ін. 

Принципова вiдміннiсть індикативного плану - його замкнутiсть на всi рiвнi 

управління - загальнодержавний, обласний, районний, мiський. Слiд забезпечити 

диференцiйований пiдхiд вiдносно глибини його розробки для територiальних оди-

ниць рiзного рiвня. Враховуючи те, що бiльшiсть видiв обслуговування знаходиться 

у віданнi або пiд координацiйним контролем мiсцевих Рад, на бiльш низьких рiвнях 

управління перелiк показникiв повинен розширюватись і конкретизуватись. При ви-

значеннi прогнозних показникiв розвитку сфери послуг регiону розрахунки доцільно 

проводити за оптимiстичним, песимiстичним і найбiльш вiрогiдних прогнозом. Це 

передбачає повторення процесу визначення цiльових орiєнтирiв забезпечення рiвня 

споживання послуг населенням (мінiмальних, рацiональних - стандартiв і високих) 
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(додаток Ж рис.Ж.2). 

З розвитком ринкових вiдносин, лiквiдацiєю структурних деформацiй в ІТКП, 

включенням пiдсистем демократичного регулювання ринку, індикативне планування 

як форма регiонального регулювання розвитку сфери послуг може бути зняте і пред-

ставлене лише бюджетним плануванням неринкового сектора ІТКП. 

Через систему Регiонального планування повинно бути вирiшено два завдання 

державного і регiонального регулювання: скоординований розвиток сфери послуг 

регiону з метою максимального задоволення обсягу і структури попиту ло-

калiзованого в ньому населення; рацiональна територiальна органiзацiя, яка б забез-

печила прийнятну доступнiсть послуг споживачам і рiвноціннi умови їх споживання 

усiма верствами населення, незалежно вiд мiсця його проживання.  Якщо перше за-

вдання може бути вирiшене через запровадження індикативного планування сфери 

обслуговування, то друге через запровадження різних форм планiв розмiщення ме-

режі. Ранiше такi функцiї в певнiй мiрi виконували генеральнi (територiальнi і галу-

зевi) схеми розмiщення продуктивних сил, районнi планіровки і галузевi ТЕО. Однак 

всi вони орiєнтувались на директивне запровадження ступінчастої системи обслуго-

вування без достатньої економiчної обгрунтованостi очiкуваної ефективностi 

об’єктiв сфери послуг. В умовах розвитку інiцiативного недержавного інвестування 

реальних проектiв в сферi обслуговування таку функцiю могли б виконати страте-

гічнi плани розвитку ІТКП (регіональні бiзнес-плани) (4.3). Таким чином, система 

регiонального планування розвитку сфери обслуговування регiону, як форма регу-

лювання в економiцi перехiдного перiоду, трансформується в новi форми. Однiєю з 

них стає пов’язане з органiзацiєю надання мунiципальних послуг мунiципальне пла-

нування. 

Органiзацiю надання мунiципальних послуг, реалiзацiю доктрини соцiального 

захисту населення і регулювання пiдприємницької дiяльностi слiд вiднести до нових 

функцiй органiв публічної адмінiстрацiї, якi вимагають теоретико-методологiчного 

обгрунтування і вироблення механiзмiв їх реалiзацiї. В економіці ринкового типу 

управлінська діяльність органів місцевого самоврядування зводиться до виконання 
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двох принципово відмінних функцій - управління бюджетними установами сфери 

послуг, які знаходяться на їх утриманні, та управління муніципальними підприємст-

вами, які функціонують за типом приватних фірм. Передбачивши такі функції у 

складі повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад [84.-С.9-

10], вітчизняне законодавство не виробило механізмів їх забезпечення. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики орієнтує на те, що в обов’язки 

мiсцевих адмінiстрацiй щодо утримання і управління бюджетних установ сфери пос-

луг надалi повинно входити: фінансування капiтальних затрат, оперативне бюджетне 

фінансування поточних витрат, прогнозування видаткiв бюджету, пов’язаних з на-

данням послуг, контроль за використанням коштів мiсцевих самоврядувань. Управ-

ління мунiципальними пiдприємствами повинно включати: органiзацiю бухгалтерсь-

кого облiку, фінансової звiтностi та управління готiвкою, довгострокове планування 

дiяльностi мунiципальних пiдприємств. Оскiльки мунiципальнi пiдприємства покли-

канi надавати послуги, життєво необхiднi на протязi тривалого часу, вони вимагають 

довгострокових інвестицiй, якi мають фінансуватись з майбутнiх доходiв. Останнє 

вимагає ретельного пiдрахунку витрат, ефективностi інвестицiйних проектiв для ви-

робника і споживачiв послуг. Свiтовий досвiд показує, що для реалiзацiї цих завдань 

може практикуватись розробка довготермінових бiзнес-планiв. Однiєю з форм такого 

планування міг би стати довгостроковий план інвестицiй, в якому передбачаються 

капiтальнi вкладення на кожен з 3-5 майбутнiх рокiв (Kt), джерела (амортизацiйнi 

вiдрахування -At, чистий доход вiд використання функцiонуючого об’єкта - Dht, 

оренднi надходження - Ot тощо) і методи фінансування планових інвестицiй: 

(3.6)          Ft = Kt - At - Dht - Ot , 

Ft - сума, яку потрiбно профінансувати в роцi t.  

Визначаючи внутрішні (амортизаційні фонди, чистий доход, оплата послуг) і 

зовнішні (субсидії органів місцевого самоврядування, довготерміновий кредит) до-

ходи, а, відповідно, відображаючи вплив капітальних вкладень на бюджет місцевої 

влади, такий план міг би стати базою для прийняття узгоджених рішень в рамках фі-

нансових можливостей останньої, дозволив би організувати діяльність органів місце-
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вого самоврядування щодо управління муніципальними підприємствами на 

об’єктивній економічній основі. 

Важливою формою бiзнес-планування, яка б сприяла зваженому управлінню 

муніципальними пiдприємствами з боку органiв мiсцевого самоврядування, може 

стати стратегiчне планування дiяльностi мунiципальних пiдприємств. Його слiд роз-

глядати як спробу передбачення змін, якi можуть вiдбутись в комерцiйнiй дiяльностi 

пiдприємства, замовниках, фінансах, побудовану на системi припущень, і виробленні 

вiдповiдної стратегiї. Основою стратегiчного планування є довгостроковий прогноз, 

який базується на аналiзi фінансової структури підприємства з врахуванням можли-

вих надходжень плати за послуги в залежності від зміни тарифів на них, передбачу-

ваних річних поточних витрат, чистого прибутку і величини необхідної субсидії. 

Використання такого фінансового прогнозу дозволило б скоординувати питан-

ня забезпечення прибутковостi мунiципальних пiдприємств, політики плати за пос-

луги і можливостей місцевих бюджетiв забезпечити пiдтримку в наданнi 

мунiципальних послуг, що важливо для роботи органiв мiсцевого самоврядування в 

регiонах України, якi мають слабку економiчну базу. 

Визначений курс України на побудову соцiально-ринкової економiки вимагає 

пошуку механiзмiв реалiзацiї на всiх рiвнях управління визначеної соцiальної докт-

рини держави. За оцінками зарубiжних і вiтчизняних вчених постулати соцiальної 

держави полягають в пiдпорядкуваннi вiдтворювальних процесiв завданням розвитку 

особи, реалiзацiї ідеї добробуту і соцiальної справедливостi [340.-C. 31, 98.-С.28]. 

Ринок послуг є тою частиною соцiальної сфери, в якiй фокусуються проблеми ре-

алiзацiї соцiальної доктрини держави. Тому соцiальний механiзм слiд розглядати як 

найважливiший елемент, який має бути вмонтований в його систему, не порушуючи 

його цiлiсноcтi, з одного боку, виступаючи амортизатором найбiльш жорстких про-

явiв ринку, - з іншого.  

Соцiальна орiєнтацiя економiки вимагає вирiшення таких завдань, пов’язаних з 

розвитком сфери послуг: забезпечення соцiальних прiоритетiв, пiдпорядкування 

вiдтворювального процесу в сферi послуг соцiальним завданням; створення 
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вiдповiдного рiвня добробуту, рiвних стартових умов для громадян в можливостi 

отримання послуг, їх однакової територiальної і економiчної доступностi; реалiзацiя 

принципу соцiальної справедливостi; забезпечення соцiального захисту населення в 

процесi надання послуг. 

В умовах абсолютизацїї централiзованого управління завдання реалiзацiї соці-

альної доктрини держави в розвитку сфери послуг закрiплювались за загальнодер-

жавними органами управління. В економiцi перехiдного перiоду вiдбувається пе-

ремiщення цих функцiй (що вiдповiдає практицi зарубiжних країн) в мiсцевi органи 

влади. 

На сьогоднi механiзм реалізації соцiальної доктрини в регiональному управ-

ліннi комплексом послуг не сформувався в єдину цiлiсну систему, а є сукупнiстю 

розрiзнених способiв, прийомiв впливу на процеси їх споживання, до яких слiд 

вiднести: розробку показникiв рiвня споживання платних послуг населенню та ін-

дексiв цін на них в складi показникiв рiвня життя в індикативних планах; запрова-

дження компенсацiйних механiзмiв в зв’язку з пiдвищенням цін при споживаннi по-

слуг (щомiсячна грошова допомога на дiтей, якi вiдвiдують дитячi дошкiльнi заклади 

для громадян, що постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС, доплата на квартирну пла-

ту для компенсацiї підвищення цін в житловому секторi для окремих категорiй гро-

мадян тощо); індексацiю грошових доходiв населення з врахуваннях індексу цін на 

товари і послуги, що входять до споживчого кошика; надання послуг у виглядi нату-

ральної допомоги малозабезпеченим громадянам (видача санаторно-курортних та 

оздоровчих путiвок, створення спецiалiзованих пунктiв побутового обслуговування 

населення з ремонту одягу, взуття, спеціалізованих закладiв охорони здоров’я); ме-

дичнi страховi виплати з фонду соцiального страхування; субсидiювання системи за-

кладiв житлово-комунального обслуговування населення, деяких установ культури 

тощо; запровадження механiзму адресної цiльової допомоги громадянам, чиї прибу-

тки не дозволяють оплачувати житлово-комунальнi послуги, (адреснi житловi суб-

сидiї); бюджетне фінансування загальноосвiтнього навчання, частини послуг серед-

ньої спецiальної і вищої освiти, охорони здоров’я, культури, фiзкультури і спорту. 
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Очевидно, що при реалiзацiї соцiальної доктрини держави в забезпеченнi спо-

живання послуг населенню домінують централiзовано-бюрократичнi або доброчиннi 

форми соцiального захисту, якi виступають у виглядi компенсацiй або разових пода-

чок, як правило, орiєнтованих на окремi групи громадян. Деякi з вказаних, зорієнто-

ваних на систему соцiального захисту механiзмiв, не вiдповiдають принципам 

соцiальної справедливостi при наданнi послуг. Так, наприклад, механiзм житлових 

субсидiй, як форма переходу вiд системи знеособленої пiдтримки через дотування 

цін, до системи адресної цiльової допомоги і як форма перерозподiлу доходiв бiльш 

заможної частини населення на користь менш забезпечених, на практицi вивiв такi 

проблеми: великий контингент споживачів, які отримали право на їх отримання, не-

об’єктивнiсть оцінки категорiй малозабезпечених в зв’язку з значною частиною не-

формальних доходiв, вiдсутнiстю реальних заробiткiв за умов затримки заробiтної 

плати. Недолiком такого механiзму є стимулювання покриття доходiв, не-

зацiкавленiсть заробляти грошi для забезпечення потреб в споживаннi, небезпека 

появи “соцiальної пастки”. Тому у запровадженiй формi механiзм житлового адрес-

ного субсидiювання слiд розглядати лише як тимчасовий. В перспективi він має пра-

во існування лише у виглядi пiльгової допомоги на дiтей та інвалiдiв. Методо-

логiчною помилкою дiючих механiзмiв соцiального захисту населення в процесi 

споживання послуг є недостатнє врахування диференцiацiї доходiв, обумовленої 

внутрiсiмейним розподiлом в зв’язку з рiзним спiввiдношенням в сiм’ях працюючих і 

утриманцiв (наприклад, забезпечення безоплатного проїзду пенсiонерiв і вiдсутнiсть 

такої пiльги для школярiв і студентiв). 

Виходячи з завдань, якi повиннi вирiшуватись в процесi реалiзацiї соцiальної 

полiтики в розвитку ІТКП, модель соцiального механiзму в ринку послуг може утве-

рджуватись в трьох основних ракурсах. 

1. Створення таких економiчних завдань і механiзмiв, якi б орiєнтували не 

тiльки на нарощування послуг, але й на досягнення певних рiвнiв їх споживання при 

нормальних характеристиках і гарантiях для населення, при перемiщеннi до прогре-

сивної структури споживання послуг і виборi ідеальної моделi споживання. В умовах 
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перехiдної економiки; яка знаходиться в кризi, далекiй вiд системи реальних потреб і 

потенцiйного попиту, орiєнтацiя економiки сфери послуг виключно на платоспро-

можний попит була б невiрною. Без свiдомого втручання загальнодержавних і 

регiональних органiв управління виникає загроза катастрофiчного посилення розри-

ву мiж платоспроможним попитом і потребами у вiдтвореннi робочої сили. Основ-

ними способами досягнення цiлей даного ракурсу можуть стати: встановлення 

соцiальних рамок регіональних та локальних ринків послуг через застосування 

соцiального нормативного регулювання (лiмiтів цін і правил ціноутворення на пос-

луги, норм якостi обслуговування, нормативів забезпечення об’єктами обслугову-

вання); запровадження в локальних ринках послуг споживчої моделi сертифiкацiї по-

слуг з оцінкою рейтингу послуг рiзних фiрм. 

2. Соцiальний захист громадян, якi в зв’язку з фiзичним станом свого розвитку 

або здоров’я (дiти, інвалiди) не можуть забезпечити прийнятний рiвень споживання 

послуг. Формою реалiзацiї цього компоненту моделi повиннi стати регіональнi про-

грами пiдтримки соцiально незахищених - верств населення. 

3. Забезпечення економiчної доступностi послуг для всiх громадян, 

мінiмального стартового рiвня їх споживання. Вирiшення цiєї проблеми може 

здiйснюватись через: закладення мінiмальних рiвнiв споживання платних послуг у 

мінiмальний споживчий бюджет; формування перелiку видiв послуг освiти, охорони 

здоров’я, культури, який гарантовано надається кожному громадянину безоплатно 

незалежно вiд соцiальної категорiї і мiсця проживання, закладення гарантованих 

рiвнiв їх споживання в державний соцiальний стандарт; соцiальне страхування на 

основi самоорiентацїї громадян, одним із варiантiв якого є розвиток страхової меди-

цини. В економiцi перехiдного перiоду поєднання цих форм забезпечення споживан-

ня послуг є неминучим. 

При вирiшеннi першої проблеми в структуру мінiмального споживчого коши-

ка, який розробляється в кожному регiонi слiд закласти мінімальнi (як виняток сере-

дні) рiвнi споживання послуг. Враховуючи складнiсть вирiшення цiєї проблеми в 

перiод економiчної кризи, доцiльно розглядати два варiанти рiшення: звужений, для 
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перiоду кризи, який би включав послуги утилiтарного типу, що не можуть забезпе-

читись в порядку самообслуговування, - комунальнi, пасажирського транспорту, 

зв’язку, житловi; розширений, на перспективу, в якому передбачається суспiльно не-

обхiдний мінiмальний рiвень споживання, який дозволяв би на мінiмальному рiвнi 

задовольняти всi потреби, що отримали масове поширення і стали звичними для 

бiльшої частини населення. Вартiсть послуг, яка закладається в мінiмальний спожи-

вчий бюджет, визначається на основi мінiмальних асортиментних наборiв послуг в 

натуральних вимiрниках і середнiх цін на данi послуги, що склались на локальному 

ринку або встановленi мiсцевою владою. При вiдборi послуг слiд врахувати мож-

ливiсть безплатного обслуговування, зниження можливостей при мінiмальних дохо-

дах у придбаннi товарiв тривалого користування, використання бiльшiстю населення 

в реальнiй дiйсностi системи самообслуговування. З огляду на це в розширений 

варiант розрахунку доцiльно включати такi види послуг: побутовi (ремонт одягу, 

взуття, трикотажних виробiв, телерадiоапаратури і побутової технiки, послуги прока-

ту - на мінiмальному рiвнi споживання, лазень і душiв, перукарень, фотографiй - на 

середньому рiвнi споживання, послуги пасажирського транспорту, зв’язку (поштовi, 

внутрiмiського телефонного зв’язку, користування радiоточкою), культури (кіноте-

атрiв, театрiв, музеїв, виставок), санаторно-курортнi (послуги санаторiїв), послуги 

юридичних консультацiй і нотаріальних контор - на мінімальному рівні, житлово-

комунальні послуги, послуги дошкільних дитячих закладів і шкіл-інтернатів - на се-

редньому рівні. Звiдси алгоритм розрахунку споживання платних послуг (V Vpm pm
/ / /, ) у 

складi мінiмального споживчого бюджету в регiонi матиме вигляд:   

при звуженому варіанті 

(3.7)    V C N C N C N C Npm к к
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  ,  

де С jі - ціни і тарифи на послуги і-го виду j-их галузевих груп; Cig - квартирна 

плата за нормативний м2 житла; N jі - мінiмальнi нормативи споживання послуг і-го 

виду j-ої галузевої групи; Nig - середня норма загальної житлової площi на одного 
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жителя;  

при розширеному варiантi:  
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Одним із варiантiв практичного застосування МСБ в регiональному регулюваннi 

економiчної доступностi послуг могло б стати групуванням районiв за показником 

середньодушового доходу на одного жителя і передбачення для них дифе-

ренцiйованих параметрiв соцiального захисту в бюджетах. 

Ідея соцiального стандарту споживання послуг пов’язується не тiльки з за-

вданнями реалiзації соціальних гарантiй держави в сферi безплатного споживання 

деяких видiв послуг, але й ідеї соцiальної справедливостi, територiальної 

рiвнодоступностi послуг для всiх громадян, незалежно вiд мiсця проживання. 

Не зважаючи на законодавче закріплення відповідальності держави за забезпе-

чення населення послугами “на рівні мінімальних соціальних потреб” [84.-С.25], 

вказана проблема методологiчно не вiдпрацьована в економiчнiй лiтературi, не узго-

джена з теорiєю територiальної органiзацiї сфери послуг, є складною з точки зору 

ув’язки з можливостями бюджетів. На практицi призводить до нерiвномiрностi за-

безпечення її об’єктами рiзних адмінiстративно-територiальних одиниць, розриву 

мiж потребами розвитку сфери послуг і можливостями бюджетiв. 

Територiальна достатнiсть послуг визначається насиченiстю територїї 

об’єктами сфери послуг і локалiзацiєю певної їх групи згiдно з теорiєю центральних 

мiсць в населених пунктах у вiдповiднiстю з чисельнiстю населення (споживачiв). 

Одним із варiантiв вирiшення цiєї проблеми могло б стати формування тери-

торiального соцiального стандарту об’єктiв сфери послуг для рiзних типiв населених 

пунктiв. Таким чином з сукупностi витiкає необхiднiсть розробки і впровадження в 

практику регiонального управління комплексних регiональних стандартiв сфери по-

слуг, якi б характеризували нижнi межi економiчної, правової і територiальної досту-

пностi визначеної кiлькостi і якостi послуг. Такi стандарти повиннi синтезувати в 

собi: стандарти мінiмального споживання платних послуг населенням, закладенi в 
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мінiмальнi споживчi бюджети; соцiальнi державнi стандарти безплатного надання 

послуг; споживчi моделi сертифiкацiї послуг; стандарти територiальної органiзації 

мережi; стандарти асортиментного набору послуг. 

Запровадження регiональних стандартiв для кожного типу територiальних 

одиниць дозволить забезпечити соцiальний захист населення в умовах ринку, 

укрiпити соцiальнi гарантiї в наданнi певних видiв послуг, виробляти цiлеспрямовану 

полiтику в регулюваннi пiдприємництва в локальних ринках. Для їх практичної ре-

алiзацiї регiональнi органи управління повиннi виконувати двi функції: удосконален-

ня системи соцiальних нормативiв для регулювання регіональних та локальних рин-

ків послуг; прогнозування потреби в створеннi робочих мiсць в сферi послуг, в т.ч. за 

рахунок бюджетного фінансування для забезпечення регiонального стандарту. 

На сьогоднi нормативна база сфери послуг не задовольняє потреб регулювання 

розвитку ІТКП, оскiльки: їх перелiк неповний, частина нормативiв не вiдповiдає су-

часним реалiям і тенденцiям в споживаннi; слабо представлений в регiонах тери-

торiальний, соцiально-груповий і часовий розрiз нормативiв, а в бiльшостi регiонiв 

для нижчих територiальних рiвнiв він просто невiдпрацьований; не всi нормативи 

розвитку мережi об’єктiв сфери послуг диференцiйованi в розрiзi “місто-село”; в но-

рмативнiй базi майже не врахованi міжнародні стандарти; її орiєнтацiя здiйснена на 

можливостi виробництва; вартiснi нормативи споживання платних послуг, якi на 

сьогоднi розробленi в Українi в середньодушовому обчисленнi по областях, мiсту і 

селу, вiкових групах, непридатнi для використання в умовах локальних процесiв ці-

ноутворення на послуги. 

Враховуючи значення нормативiв як інструменту визначення пріоритетності в 

розвитку ІТКП і науково-обгрунтованого регулювання соцiальних процесiв (3.3), 

регiональнi органи управління повиннi: забезпечити розробку натуральних норма-

тивiв споживання платних послуг населенню; вiдпрацьовувати механiзм їх коректу-

вання в часi і узгодження мiж собою; здiйснювати диференцiацiю по районах, мiстах 

з врахуванням мiсцевих факторiв. В основу такої диференціації можуть бути покла-

денi індекси рiвнiв економiчного розвитку. Формуючи комплект нормативiв для пот-
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реб регiонального управління ІТКП, слiд виходити з того, що в контекстi соцiальної 

полiтики вони виконують чотири функцiї - соцiального стандарту, гарантованого 

державою; регiонального рiвня споживання (еталону); рiвня споживання, дифе-

ренцiйованого з врахуванням територiальних особливостей; рацiонального рiвня за-

безпечення об’єктами сфери послуг (еталону). Звiдси функцiонально-реалiзацiйна 

характеристика нормативної бази ІТКП, формування якої на перших порах доцільно 

закріпити за органами публiчної адмінiстрацiї, матиме вигляд (рис.3.10).  

Умови надання послуг (оскiльки вони характеризують пропозицiю) визнача-

ються загальними ресурсами, що є для споживання і нагромадження в даному 

регiонi. В багатьох випадках вони не вiдповiдають потребам і навiть соцiальним 

мінiмальним стандартам. Регiональним органам важливо для кожного конкретного 

прогнозного перiоду змоделювати очiкувану в цьому вiдношеннi ситуацiю і вироби-

ти вiдповiднi управлінськi рiшення. Такi завдання, на наш погляд, в певнiй мiрi мог-

ла б реалiзувати модель вiдносного потенцiалу доходу [373.-С.436-438], яка дозволяє 

встановити залежність між розвитком регіону, збільшенням чисельності населення, 

відповідно кількості споживачів послуг, збільшенням чисельності зайнятих і чисель-

ності зайнятих у сфері послуг та ресурсами і зростанням ємності ринку. 
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Рис. 3.10. Функціонально-реалізаційна характеристика нормативної бази ІТКП 
в системі регіонального управління.  

Членами такої моделі є вирази: (1), який оцінює ймовірне зростання населення 
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регіону і обумовлений таким зростанням ріст сфери обслуговування, що пропорцій-

ний її розвитку по країні в цілому [a(iz)], та (2), який характеризує відносний потен-

ціал доходу регіону ( )
t iV

g V
it
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( )( ) , 

де t p - чисельність населення, зайнятого в сфері обслуговування, обумовле-

на чисельністю населення в регіоні і в прогнозованому періоді. 

Спiвставлення прогнозної потреби в робочих мiсцях в сферi послуг з прогно-

зованими можливостями забезпечити їх утворення і функцiонування мiсцевою вла-

дою дозволяє виявити регiони (населенi пункти), яким потрiбно: а) субсидiювання 

для цiлей досягнення регiонального стандарту з вищестоящих бюджетiв; б) залучен-

ня приватних інвестицiй для його досягнення (створення приватних коледжiв, якi 

субсидiюються приватним сектором, закладiв дозвiлля, якi фінансуються населенням 

і пiдприємництвом тощо). Володiючи отриманою в результатi прогнозу інформацiею 

мiсцевi органи управління могли б врахувати її при перспективному плануваннi 

мiсцевих бюджетiв, формуваннi регiональних (мунiципальних) замовлень для забез-

печення потреб досягнення регiонального стандарту споживання послуг, виробленнi 

економiчних важелiв регулювання пiдприємництва. 

Таким чином, модель соціального механiзму в регіональних та локальних рин-

ках послуг перетворюється в єдину систему (додаток Ж рис.Ж.3). 

Оцінка органiзацiйних аспектiв розвитку малого і середнього пiдприємництва, 

як основи формування ринкових вiдносин в ІТКП, визначення шляхiв подальшої ор-

ганізаційної діяльності в розвитку пiдприємництва (2.1), оцінка зарубiжних моделей 

управління регіональними та локальними ринками послуг (3.2), соцiальнi завдання в 

розвитку сфери послуг дозволяють визначити масштаби дiяльностi і функцiї 

публiчної адмінiстрацiї в регулюваннi підприємництва. Очевидно, що система регу-

лювання, пiдтримки і стимулювання пiдприємництва в локальних ринках послуг по-
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винна охопити стадiї органiзацiї, реєстрацiї, фінансування та інвестування виробниц-

тва послуг, органiзацiї виробничих процесiв з надання послуг. Функцiї місцевого 

управління в регулюваннi і пiдтримцi розвитку пiдприємництва можна представити 

блоком цілеспрямованих дій на забезпечення економічно і соціально ефективного 

функціонування ринку послуг, до якого слід включити: передачу частини функцій з 

надання муніципальних послуг у сферу підприємництва, включаючи контрактні фо-

рми вiдносин мiсцевих органiв управління з пiдприємницькими структурами; ор-

ганiзацiйну, фінансово-кредитну, інформацiйно-консультативну та управлінську 

пiдтримку, розробку і реалiзацiю регiональних програм розвитку малого бiзнесу;  

пiдтримку інновацiйної дiяльностi малих пiдприємств; координацiю інвестицiйної 

дiяльностi пiдприємництва з метою рацiонального системного просторового розвит-

ку сфери послуг. 

Глобальна оцінка трансформацiйних процесiв в сферi послуг свiдчить, що 

функцiї управління ІТКП здiйснюються в умовах поєднання номенклатурно-

інституцiональної і приватно-підприємницької систем. Це означає, що подальший 

процес побудови моделi управління територiальним комплексом повинен іти шля-

хом їх синтезу через подальше удосконалення органiзацiйних структур і механiзмiв 

державно-регiонального управління та поступове формування демократичної струк-

тури суб’єктiв регулювання локального ринку інституцiй ринкової інфраструктури і 

громадських об’єднань. В результатi таких інтеграцiйних процесiв розвиватиметься 

модель регiонального демократичного централiзму у виглядi появи координуючого 

центру, функцiї якого можна спрогнозувати і змоделювати уже сьогоднi: 

регiональний системний аналiз регіонального чи локального ринку послуг; інфор-

мацiйне обслуговування його агентiв; прогнозування і програмування розвитку 

ІТКП; створення і запровадження системи прямих і непрямих регуляторiв для ре-

алiзацiї програм, пiдтримки бiзнесу, соцiального захисту споживачiв послуг; коорди-

нацiя інвестицiйної дiяльностi з метою системного просторового розвитку ІТКП, ко-

ординацiя демократичного контролю і обліку. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ПОСЛУГ 

 4.1. Методичні та інформаційні аспекти становлення регіонального 

аналізу розвитку ІТКП 

Гарантом демократизації і регіоналізації управління в сфері послуг стає систе-

мне, цілісне бачення регіональної ситуації в ній, розгортання потоків відповідної ви-

хідної інформації і забезпечення вірності її оцінок. Важливість науково-

обгрунтованого регіонального аналізу розвитку сфери послуг і формування адекват-

ної йому інформаційної бази визначається такими обставинами. По-перше, регіона-

льна політика України і діяльність всіх органів влади по виробленню пріоритетів со-

ціально-економічного розвитку прямо залежить від чіткого уявлення про регіональні 

ситуації в усіх секторах і галузях. На сьогодні достатнього інформаційно-

аналітичного забезпечення оцінок сутності регіональних процесів в сфері послуг, ре-

гіональних наслідків здійснюваних в ній реформ немає ні в суб’єктів макро-, ні в 

суб’єктів мезоуправління. Не володіють необхідною інформацією і суб’єкти ринку, 

для яких важливо знати стан і тенденції його розвитку. По-друге, сформована в 

Україні практика аналізу розвитку сфери послуг, і відповідна статистична база були 

зорієнтовані на директивне адміністративне керівництво, галузевий принцип управ-

ління. Вони не адаптовані до нових умов і вимог і не орієнтовані на обслуговування 

нових завдань публічного менеджменту. Практично в Україні ні на теоретичному, ні 

на практичному рівні не сформована методика регіонального аналізу, яка б відпові-

дала світовій практиці. По-третє, з відокремленням ринково-орієтованих структур від 

місцевого господарства, орієнтованого на бюджет, розширенням самостійності регі-

онів сформувалась власна регіональна сфера відповідальності, яка вимагає нових 

критеріїв і оцінок тенденцій розвитку ІТКП і наслідків управлінських рішень, систе-

мної оцінки його розвитку як складової РГС. По-четверте, вимагають врахування 
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трансформаційні процеси в функціонуванні комплексу послуг, зокрема, територіаль-

на дезінтеграція, порушення сформованих зв’язків, перетворення планово створеної 

територіально-господарської структури ІТКП в конгломерат розрізнених суб’єктів, 

переорієнтація соціальної політики в сфері послуг на переважно індивідуальне і регі-

ональне її забезпечення. 

Таким чином, зміна характеру функціонування суб’єктів діяльності в сфері по-

слуг, ролі публічної і місцевої адміністрації в економіці перехідного періоду викли-

кає об’єктивну необхідність в зміні аналітико-інформаційного інструментарію 

управління ІТКП у відповідності з новими завданнями і функціями. Діюча методика 

аналізу, склад інформаційної бази, технологія збору, збереження і надання інформа-

ції не відповідає ні сучасним способам інформаційно-аналітичного обслуговування 

місцевих влад, використовуваним за кордоном, ні потребам роботи регіональних ор-

ганів України в умовах перехідної економіки. В сукупності це породжує низьку ефе-

ктивність діяльності регіональних управлінських структур, блокує прийняття цілесп-

рямованих управлінських рішень і вибір регуляторів ринку. Для вироблення регіона-

льної політики в сфері послуг необхідний об’єктивний регіональний аналіз її розвит-

ку. 

Регіональний аналіз сфери послуг слід розглядати як сукупність способів і 

прийомів дослідження системи показників діяльності суб’єктів господарювання в 

ній, їх територіальних формувань і територіальної організації, розвитку комплексу 

послуг в цілому як складової РГС. Проблема побудови системи регіонального аналі-

зу, адекватного цілям управління ІТКП в умовах формування ринкових відносин, має 

три взаємопов’язаних аспекти: визначення цілей і завдань аналізу, вироблення мето-

дології (принципів і методів) формування адекватної їм інформаційної бази, інстру-

ментальних засобів нагромадження, обробки, збереження та  видачі необхідних да-

них в рамках створеної комп’ютерної мережі України. 

Визначаючи цілі регіонального аналізу розвитку сфери послуг в умовах пере-

хідного періоду, слід врахувати поєднання в її складі ринкового і неринкового секто-

ра, принципову відмінність завдань управління і регулювання щодо них, відповідно 



 260

відмінність в завданнях аналізу. Регіональний аналіз розвитку ІТКП для цілей регіо-

нального управління повинен розв’язати такі завдання: аналіз і оцінка регіональної 

ситуації в сфері послуг; аналіз ємності регіонального (локального) ринку, його чут-

ливості до економічних циклів, залежності від рівня розвитку комплексоутворюючих 

галузей; аналіз ходу економічних реформ в ІТКП, виявлення ступені адаптації їх до 

умов території; аналіз і оцінка проблемних ситуацій; отримання інформації для про-

гнозування, програмування і регіонального регулювання розвитку комплексу послуг 

в майбутньому. 

Це дозволяє сформувати його основні принципи: системний підхід до аналізу 

явищ і процесів; використання системи повної інформації, тобто всіх видів обліку і 

звітності, вибіркових спостережень; орієнтація на чіткі цілі, що в свою чергу дозво-

ляє класифікувати всі основні його зрізи; вивчення внутрішніх протиріч в розвитку 

економічних явищ в сфері послуг, позитивних тенденцій і пошук шляхів ліквідації 

негативних наслідків; вивчення динаміки явищ в ній з врахуванням стану економіч-

ної кон’юнктури; виявлення взаємозв’язку між показниками, що характеризують 

стан і умови функціонування сфери послуг, визначення впливу всіх груп факторів на 

процес надання послуг; узагальнення результатів аналізу і розробка адекватних 

управлінських рішень. Формуючи зрізи регіонального аналізу розвитку ІТКП, важ-

ливо врахувати, що в його процесі необхідно: по-перше, відслідкувати відповідність 

розвитку сфери послуг регіональним інтересам. Це може бути досягнуто через попе-

реднє виділення індикаторів регіональних інтересів в сфері послуг (досягнення міні-

мальних гарантій споживання послуг, відповідність рівня розвитку сфери послуг ре-

гіональним стандартам, формування в ній місць прикладання праці, створення ін-

фраструктурного забезпечення тощо); по-друге, оцінити відповідність розвитку ІТКП 

завданням і цілям розвитку регіону (структурній перебудові економіки, економічній 

стабілізації, зміні господарського потенціалу тощо). 

З огляду на визначену структуризацію ІТКП, цілі і завдання регіонального ана-

лізу, в його складі слід виділити такі зрізи: аналіз тенденцій споживання послуг на-

селенням, оцінка рівня споживання послуг, оцінка рівня забезпечення потреб насе-
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лення в послугах, аналіз просторового розвитку ІТКП, аналіз ємності ринку послуг, 

аналіз ресурсного забезпечення потреб розвитку сфери послуг, аналіз кон’юнктури 

ринку послуг, аналіз ефективності ІТКП в сфері послуг, оцінка участі ІТКП в регіо-

нальних відтворювальних процесах, аналіз ходу ринкових реформ в сфері послуг, 

аналіз умов інвестиційної діяльності (рис. 4.1). Багатоманітність зрізів регіонального 

аналізу сфери послуг передбачає багатоманітність методів, які можуть бути викорис-

тані для їх забезпечення. 

Під методами регіонального аналізу слід розуміти технічні прийоми обробки 

фактичних даних, які дозволяють оцінити стан економічних явищ, тенденції і зако-

номірності в їх розвитку. Методика регіонального аналізу економічного розвитку ві-

дпрацьована в працях Леонтьєва, Ізарда, Хайота, Тюнена, Лаушардта, Вебера, Гуве-

ра, Льоша, Гранберга, Пробста та інших вчених і базується на методах графічного і 

статистичного тлумачення процесів розміщення. Застосування елементів регіональ-

ного аналізу сфери послуг у вітчизняній практиці, яке базувалось (і базується) в ос-

новному на методі порівнянь характеристик споживання послуг, показників забезпе-

ченості об’єктами соціальної інфраструктури (як виняток, на макроекономічному рі-

вні - інтегральних показників рівня розвитку сфери обслуговування) (2.3), не дозво-

ляє забезпечити системність в оцінці розвитку ІТКП, виявити причинно-наслідкові 

зв’язки в його розвитку, виявити вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, взає-

мозв’язки, що визначають рішення, які приймають підприємці.  

В Україні практично не відпрацьована методика аналізу зв’язку сфери послуг з 

іншими складовими РГС, обрахунку її вкладу в створюваний продукт регіону тощо. 

В умовах перехідної економіки об’єктом регіонального аналізу стають трансформа-

ційні структурні зміни в ІТКП, обумовлені розвитком нових форм власності, малого 

підприємництва, нових форм господарювання. В сукупності це вимагає визначення 

сфер використання відпрацьованих методів регіонального аналізу і відпрацювання 

нових. При виборі методів регіонального аналізу сфери послуг слід врахувати, що 

вона поєднує галузі, орієнтовані на місцевий ринок, і галузі, орієнтовані на ресурси 

(в першу чергу рекреаційні) - санаторно-курортні, туристсько-екскурсійні. 



 262

Àí àë³ç ð³âí ÿ
ñï î æèâàí í ÿ

ï î ñëóã
í àñåëåí í ÿì

Î ö³í êà ð³âí ³â ñï î æèâàí í ÿ ï ëàòí èõ ï î ñëóã â
ðî çðàõóí êó í à äóø ó í àñåëåí í ÿ

Î ö³í êà ð³âí ³â ñï î æèâàí í ÿ ï ëàòí èõ ï î ñëóã í à
äóø ó í àñåëåí í ÿ â ðî çð³ç³ ñî ö³àëüí èõ ãðóï

Î ö³í êà ð³âí ³â ñï î æèâàí í ÿ ï ëàòí èõ ï î ñëóã
í à äóø ó í àñåëåí í ÿ â ðî çð³ç³ ðàéî í ³â

Î ö³í êà ð³âí ³â ñï î æèâàí í ÿ î êðåì èõ âèä³â
ï î ñëóã í à äóø ó í àñåëåí í ÿ â í àòóðàëüí î ì ó

âèðàç³

Àí àë³ç
òåí äåí ö³é

ñï î æèâàí í ÿ
ï î ñëóã

í àñåëåí í ÿì

Àí àë³ç äèí àì ³êè ñï î æèâàí í ÿ ï ëàòí èõ ï î ñëóã
í à äóø ó í àñåëåí í ÿ â ï î ð³âí ÿëüí èõ ö³í àõ

Àí àë³ç äèí àì ³êè âèòðàò í à ñï î æèâàí í ÿ
ï î ñëóã â çàãàëüí èõ ãðî ø î âèõ âèäàòêàõ

í àñåëåí í ÿ

Àí àë³ç äèí àì ³êè âèòðàò í à ñï î æèâàí í ÿ
ï î ñëóã â ñï î æèâ÷èõ áþ äæåòàõ

Àí àë³ç äèí àì ³êè ñòðóêòóðè ñï î æèâàí í ÿ
ï ëàòí èõ ï î ñëóã í àñåëåí í þ

Àí àë³ç
ðåñóðñí èõ

ì î æëèâî ñòåé
ðåã³î í ó ù î äî
çàäî âî ëåí í ÿ

ï î òðåá â
ï î ñëóãàõ

Àí àë³ç ì î æëèâî ñòåé áþ äæåòí î ãî
çàáåçï å÷åí í ÿ ðî çâèòêó ñô åðè ï î ñëóã

Àí àë³ç ï î òî êó ãðî ø åé ³ ï î òî êó ãðî ø î âî ¿
ì àñè

Àí àë³ç ðåêðåàö³éí èõ ðåñóðñ³â òåðèòî ð³¿

Àí àë³ç ð³âí ÿ ðî çâèòêó ³í ô ðàñòðóêòóðè
ñôåðè ï î ñëóã

Ì î äåë³ â³äí î ñí î ãî  ï î òåí ö³àëó äî õî äó

Î ö³í êà ð³âí ÿ
çàäî âî ëåí í ÿ

ï î òðåá â
ï î ñëóãàõ

Àí àë³ç ñòóï åí ÿ äî ñÿãí åí í ÿ ð³âí ÿ
ðàö³î í àëüí èõ í î ðì àòèâ³â ñï î æèâàí í ÿ

ï ëàòí èõ ï î ñëóã

Î ö³í êà ñòóï åí ÿ çàäî âî ëåí í ÿ ï î òåí ö³éí î ãî
ï î ï èòó í à ï î ñëóãè

Î ö³í êà î áñÿãó â³äêëàäåí î ãî  ï î ï èòó
í àñåëåí í ÿ í à ï î ñëóãè

Àí àë³ç ñòóï åí ÿ äî ñÿãí åí í ÿ ð³âí ÿ
ðàö³î í àëüí èõ í î ðì  çàáåçï å÷åí í ÿ î á’º êòàì è

ñôåðè ï î ñëóã

Àí àë³ç
êî í ’þ í êòóðè
ðèí êó ï î ñëóã

Î ö³í êà â³äí î ñí èõ ð³âí ³â ðåã³î í àëüí èõ ö³í  í à
î êðåì ³ âèäè ï î ñëóã

Àí àë³ç ï î ï èòó ³ ï ðî ï î çèö³¿ í à ðèí êó ï î ñëóã

Àí àë³ç ÷óòëèâî ñò³ ðèí êó ï î ñëóã äî
åêî í î ì ³÷í î ãî  öèêëó

Àí àë³ç ð³âí ÿ êî í êóðåí ö³¿ í à ðèí êó ï î ñëóã

Àí àë³ç º ì í î ñò³
ðèí êó ï î ñëóã

Àí àë³ç ï ëàò³æí î ¿ º ì í î ñò³ ðèí êó ï î ñëóã

Àí àë³ç òðóäî âî ¿ º ì í î ñò³ ðèí êó ï î ñëóã

Àí àë³ç ³í ô ðàñòðóêòóðí î ¿ º ì í î ñò³ ï î ñëóã

Àí àë³ç áàëàí ñó ãðî ø î âèõ äî õî ä³â ³ âèäàòê³â
í àñåëåí í ÿ

Î ö³í êà ó÷àñò³
²ÒÊÏ  â

ðåã³î í àëüí èõ
â³äòâî ðþ âàëü-
í èõ ï ðî öåñàõ

Î ö³í êà ó÷àñò³ ²ÒÊÏ  ó ñòâî ðþ âàí î ì ó â ðåã³î í ³
ÂÂÏ

Î ö³í êà ó÷àñò³ ²ÒÊÏ  ó çáàëàí ñî âàí î ñò³ ðèí êó
ï ðàö³

Î ö³í êà ó÷àñò³ ²ÒÊÏ  ó ô î ðì óâàí í ³ ³ âèêî -
ðèñòàí í ³ áþ äæåòó  ³ ô ³í àí ñî âî ì ó áàëàí ñ³

Î ö³í êà ó÷àñò³ ²ÒÊÏ  ó ô î ðì óâàí í ³ áàëàí ñó
ãðî ø î âèõ äî õî ä³â ³ âèäàòê³â í àñåëåí í ÿ

Àí àë³ç
ï ðî ñòî ðî âî ãî

ðî çâèòêó ²ÒÊÏ

Àí àë³ç ñèí òåòè÷í èõ ³í äåêñ³â ð³âí ÿ
î áñëóãî âóâàí í ÿ

Î ö³í êà ðàä³óñ³â î áñëóãî âóâàí í ÿ í àñåëåí í ÿ

Àí àë³ç ù ³ëüí î ñò³ ì åðåæ³

Ï î ð³âí ÿëüí èé àí àë³ç äî ñÿãí åí í ÿ
çàáåçï å÷åí î ñò³ î á’º êòàì è ñô åðè ï î ñëóã

î êðåì èõ ðàéî í ³â

Àí àë³ç
åô åêòèâí î ñò³

²ÒÊÏ

Àí àë³ç åô åêòèâí î ñò³ âèêî ðèñòàí í ÿ
âèðî áí è÷î ãî  ï î òåí ö³àëó

Àí àë³ç åô åêòèâí î ñò³ âèêî ðèñòàí í ÿ
ô ³í àí ñî âèõ ðåñóðñ³â

Àí àë³ç åô åêòèâí î ñò³ ³ åêî í î ì ³÷í î ñò³
ì óí ³öèï àëüí èõ ï î ñëóã

Àí àë³ç ï î ð³âí ÿëüí èõ çàòðàò â ³í âåñòèö³éí èõ
ï ðî åêòàõ ó ñô åðó ï î ñëóã

Àí àë³ç
³í âåñòèö³éí î ¿
ä³ÿëüí î ñò³ â

²ÒÊÏ

Àí àë³ç ³í âåñòèö³éí î ¿ ï ðèâàáëèâî ñò³ ãàëóçåé

Àí àë³ç ³í âåñòèö³éí î ¿ ï ðèâàáëèâî ñò³ ðåã³î í ³â

Àí àë³ç ï î ð³âí ÿëüí èõ çàòðàò â ³í âåñòèö³éí èõ
ï ðî åêòàõ ó ñô åðó ï î ñëóã

Î ö³í êà ì î æëèâèõ äæåðåë ô ³í àí ñóâàí í ÿ
ñôåðè ï î ñëóã

Àí àë³ç õî äó
ðèí êî âèõ

ðåô î ðì  â ²ÒÊÏ

Àí àë³ç òåì ï ³â, í àñë³äê³â ï ðèâàòèçàö³¿

Àí àë³ç ðî çâèòêó í î âèõ ô î ðì  ãî ñï î äàðþ âàí í ÿ

Àí àë³ç ðî çâèòêó ì àëî ãî  ï ³äï ðèº ì í èöòâà

Àí àë³ç ï ðî öåñ³â ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ²ÒÊÏ

 

Рис. 4.1. Структурні зрізи регіонального аналізу розвитку ІТКП. 

Для галузей сфери послуг, орієнтованих на місцевий ринок важливо визначити 
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його ємність. Деякі теорії розміщення виходять з того, що ринок збуту є заданою ве-

личиною. Саме до таких ринків слід віднести ринок послуг і вибрати метод оцінки 

його ємності. Вирішальними факторами, які визначають ємність національного чи 

локального ринку послуг, є чисельність населення, його міграція, зміни в регіональ-

ному доході, величина створюваного в регіоні валового внутрішнього продукту, змі-

ни в особистих збереженнях, в державних асигнуваннях, в приватних інвестиціях і 

інвестиціях колективних юридичних осіб, напрямки міжрайонних потоків грошей і 

концентрація певної грошової маси в регіоні. 

Звідси можливі, на наш погляд, три основних методи розрахунку ємності лока-

льного ринку послуг. Метод розрахунку платіжної ємності ринку, орієнтований на 

врахування грошових доходів населення і відображення попиту: 

(4.1)             S D O C H I P T Vt tn tn tn tn tn tn tn tn ,  

де  St - ємність (платіжна) споживчого ринку послуг; Dtn - грошові доходи на-

селення регіону; Otn - обов’язкові платежі населення; Htn - витрати на придбання не-

рухомості; Ctn - приріст збереження у вкладах і державних позиках; Ptn - перекази на-

селення за межі регіону; Ttn - витрати на придбання товарів; Vtn - гроші, витрачені на 

придбання валюти; Itn - витрати на придбання акцій та інших цінних паперів. 

Джерелом інформації для проведення такого аналізу може стати БГДВ насе-

лення. Однак його використання в динаміці вимагає врахування і  прогнозу локаль-

них індексів цін. Недоліки існуючої методики розробки балансів грошових доходів і 

видатків населення, які за умов значної частки нелегального обігу дають не-

об’єктивну оцінку готівкової грошової маси, що знаходиться в ньому, могли б бути 

знівельовані через: запровадження коефіцієнту корегування готівкової грошової маси 

на основі даних про співвідношення легального і нелегального обігу; запровадження 

регіонального аналізу потоку грошей і прогнозу грошової маси в регіоні, заснованих 

на даних по фінансових і нефінансових операціях, що стає реальним в умовах розро-

бки зведених фінансових балансів областей і секторного аналізу. 

Метод розрахунку фактичної і нормативної інфраструктурної ємності ринку 

послуг, який відображає можливості пропозиції. Фактична інфраструктурна ємність 
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ринку послуг для будь-якого регіону може бути визначена, як сукупність інфрастру-

ктурних об’єктів різних підгалузей сфери послуг:  

(4.2)        


S Kiot
i

n

1

,     

де Kio - інфраструктурні об’єкти сфери послуг і-го типу (і=1,…n). 

Однак, в такому виразі вона недостатньо повно характеризує параметри регіо-

нального чи локального ринку, оскільки в розраховану величину можуть ввійти різні 

за потужностями і відповідно величинами обслуговуваних контингентів об’єкти. З 

врахуванням цього зауваження, фактичну інфраструктурну ємність ринку послуг до-

цільно розраховувати в розрізі основних видів послуг на основі показників потужно-

сті об’єктів і представляти як масив даних в натуральних вимірниках (м2, посадочних 

місцях, робочих, місцях, кг речей в зміну, кг білизни в зміну, телефонах і т.п.): 

(4.3)    P P P P P PKO iO
i

K

jo io
i

j

no io
i

n

  
  

  
1 1 1

,..., ,..., ,  

де Pio - потужність і-го об’єкту у відповідній j-ій галузевій підгрупі; j=1,…n - 

галузеві підгрупи об’єктів сфери послуг. Відповідно, нормативну ємність локального 

ринку послуг слід представляти як масив нормативних параметрів потреби в 

об’єктах окремих галузевих підгруп, скорегованих на контингент споживачів послуг 

(чисельність населення): 

(4.4)       N N N N N NKO iO
i

K

jo io
i

j

no io
i

n

  
  

  
1 1 1

,..., ,..., ,  

де Nio - нормативна потреба в потужностях і-их об’єктів у відповідній j-ій галу-

зевій підгрупі, розрахована на основі галузевих нормативів розвитку матеріальної ба-

зи j-го виду ( N ijo
K ) і чисельності населення різних соціально-демографічних груп, для 

яких є відповідні галузеві нормативи ( H i j ). Розрахунок нормативної інфраструктур-

ної ємності ринку послуг в j-ій галузевій підгрупі матиме вигляд: 

(4.5)       N N H N H N Hjo imo
K

im ico
K

ic ijo
K

ij
i

j

      


( ... )
1

.  

Співставлення показників фактичної інфраструктурної ємності галузевих ком-

понентів регіонального чи локального ринку послуг з нормативними дозволило б 



 265

виробляти більш обгрунтовані управлінські рішення щодо структури видаткової час-

тини бюджету, політики субсидій, залучення приватних та іноземних інвестицій, під-

тримки окремих видів бізнесу. 

Метод розрахунку трудової ємності ринку послуг, який дозволив би визначити 

можливий обсяг трудових ресурсів, які він здатний поглинути, кількість фактичних і 

можливих робочих місць. Основою розрахунків за цим методом могли б виступити 

зведені баланси трудових ресурсів регіонів і дані моніторингу стану і кон’юнктури 

регіонального ринку праці. Зведені статистичні і прогнозні баланси трудових ресур-

сів регіонів у відповідністю з прийнятою формою їх складання дозволяють розраху-

вати фактичну і прогнозну трудову ємність ринку послуг на основі фактичної і необ-

хідної  чисельності зайнятих в ньому: 

(4.6)          S H H H H
Z Zr Kr nr Br0 0 0 0 0 ,  

(4.7)             S H H H HZ Zr Kr Nr Br' ' ' ' , 

де H H
Zr Zr0 , '  - фактична і прогнозована чисельність населення, зайнятого в на-

родному господарстві регіону; H H
Kr Kr0 , '  -  фактична і прогнозована чисельність за-

йнятих в комплексоутворюючих галузях РГС; H H
Nr Nr0 , '  - фактична і прогнозована 

чисельність зайнятих в допоміжних і обслуговуючих галузях крім тих, що входять до 

складу ІТКП; H H
Br Br0 , ' - чисельність населення, яке потребує працевлаштування, від-

повідно фактична і прогнозована. Моніторинг ринку праці дозволяє розрахувати кі-

лькість фактичних і можливих (створюваних) робочих місць в галузях ІТКП, для за-

безпечення зайнятості населення регіону. 

Необхідність підвищення ефективності управління процесами розвитку ІТКП 

вимагає врахування чутливості його галузей до економічного циклу. Об’єктивна по-

треба такого аналізу обумовлена завданнями вироблення зваженої структурної полі-

тики і управлінських рішень по відношенню “слабких місць” і “ вражених депресією 

територій в “в межах регіону” [133-C.153]. Його сутність грунтується на твердженні, 

що коливання в розвитку окремих (базових) галузей приводять до коливань місцево-

го  доходу, а останні викликають зміни в інших галузях, зокрема орієнтованих на мі-
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сцевий ринок. Оскільки сфера послуг відноситься до таких, то повний або частковий 

вплив імпульсів інших секторів в ній обов’язково відчутний. Зроблені в 30-ті роки 

XXст. Хайотом (США) кількісні оцінки впливу базових на обслуговуючі галузі пока-

зали, що такий вплив носить мультиплікаційний характер і може бути представлений 

районним мультиплікатором зайнятості. 

Розрахунок районних мультиплікаторів зайнятості, проведений нами для пері-

оду 1990-1995р.р. в досліджуваних регіонах дозволив отримати  такі дані (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1. Розрахунок районних мультмплікаторів зайнятості. 

Основа для  Івано-Франківська об-
ласть 

Львівська область Тернопільська область 

розрахунків співвідно-
шення між 
базовими 
галузями і 
галузями 

сфери пос-
луг 

Районний 
мульти-
плікатор 

співвідно-
шення між 
базовими 
галузями і 
галузями 

сфери пос-
луг 

Районний 
мульти-
плікатор 

співвідно-
шення між 
базовими 
галузями і 
галузями 

сфери пос-
луг 

Районний 
мульти-
плікатор 

1. Сумарна зайня-
тість 1990р. 

476608

139392
341 ( , : ) 

616000

476608
129 ( , ) 

1002890

284610
351( , : ) 

1287500

1002890
128( , ) 

418291

115309
361( , : )  

533900

418595
128( , ) 

2. Сумарна зайня-
тість 1995р. 

449471

139529
321( , : )  

589000

449471
131 ( , ) 

845305

277095
311 ( , : ) 

1122400

845305
133( , ) 

386596

119104
321 ( , : ) 

415700

376596
13 ( , )  

3. Зміна зайнятості 
в 1990-1995 рр. 






27137

137
1971( : ) 






27000

27137
099( , ) 






157585

7515
211( : ) 






165100

157585
105( , ) 




41995

3795
111( : ) 






38200

41999
091( , ) 

Отримані мультиплікатори можна використати як один із варіантів при про-

гнозах впливу розвитку базових галузей на розвиток сфери обслуговування. Їх ефек-

тивність і надійність як методів прогнозу досягається лише за ідеальних умов стабі-

льної економіки, коли вплив інших факторів на зайнятість в сфері послуг є незнач-

ним.  

Обов’язковим елементом аналізу кон’юнктури ринку є аналіз еластичності по-

питу. В регіональному аналізі, який виступає інструментарієм управління, особливе 

значення має аналіз цінової еластичності попиту, яка відображає міру чутливості об-

сягу споживання до зміни рівня цін: 

(4.8)             Е
P p

Cci'
'

'
,і

і





 

де P p' і  - процентна зміна попиту; C'і - процентна зміна ціни.  

Аналіз цінової еластичності може дозволити визначити напрямок перекладан-
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ня податкового тягаря. Якщо еластичність на і-й вид послуг більше одиниці, то по-

пит вважається еластичним, і споживання досить активно реагує на зміну цін. Якщо 

еластичність менше одиниці, то попит вважається нееластичним. В цьому випадку 

споживання слабо реагує на зміну цін. Коефіцієнти еластичності дозволяють спрог-

нозувати стабільність або нестабільність надходжень доходів від послуг. Місцеві ор-

гани управління можуть розраховувати на стабільні доходи від реалізації послуг, по-

пит на які при зміні цін характеризується низькою еластичністю.  Важливим напрям-

ком регіонального аналізу, невідпрацьованим у вітчизняній практиці, повинна стати 

оцінка участі ІТКП у регіональному відтворюваному процесі. Найважливішими па-

раметрами, які б забезпечили виконання цього завдання, могли б стати показники 

участі ІТКП: у створюваному в регіоні валовому внутрішньому продукті, у форму-

ванні бюджету і його використанні, в балансі грошових доходів і видатків населення, 

в фінансовому балансі і в балансі ринку праці. 

В умовах входження України до Європейського співтовариства, переходу до 

міжнародної системи національних рахунків виникла об’єктивна необхідність і реа-

льна можливість розрахунку вкладу сфери послуг у створений ВВП. На сьогодні у 

вирішенні цього завдання є ряд проблем. Не зважаючи на вказівки [195.-С.12], вало-

вий внутрішній продукт у регіонах до 1997 р. не розраховувався. Існують інформа-

ційні і методичні проблеми обчислення валової доданої вартості, що створюється у 

сфері послуг. 

Для вирішення цієї проблеми науковцями запропоновано розробляти баланс 

послуг [65.-C.24-31]. Згідно з вимогами СНР в ньому передбачається три розділи: 

валовий випуск послуг невиробничої сфери, обсяг проміжного споживання продук-

тів і послуг в цій сфері, валова додана вартість. Валова додана вартість обчислюється 

як різниця між валовим випуском послуг і обсягом їх проміжного споживання. В ос-

нові запропонованого методичного підходу лежить теза про те, що споживатися мо-

жуть лише ті нематеріальні послуги, які надано в цій сфері. Визначення валового ви-

пуску послуг здійснюється як визначення суми: ринкового випуску послуг, що на-

даються домашнім господарствам і підприємствам нефінансовим сектором, нерин-
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кового випуску послуг, які надаються домашнім господарствам і всьому суспільству 

державним сектором, сектором неприбуткових організацій, а також випуску послуг 

фінансових посередників. Застосування цієї методики вимагає вирішення ряду мето-

дичних проблем, пов’язаних з існуванням сукупності різноманітних виробників пос-

луг. Оскільки ринковий обсяг послуг населенню оплачується за рахунок власних до-

ходів домашніх господарств (населення), то у валовому випуску він може бути обра-

хований сумою витрат на їх виплату за БГДВН. Застосування останнього, як вже 

вказувалось, в якості інформаційної бази пов’язано на сьогодні з рядом проблем і 

погрішностей: по-перше, в розділ “Оплата послуг та інші видатки” включаються дані 

про обсяг послуг не тільки оплачуваних населенням, але й таких, які надаються під-

приємствам, і тих, що оплачуються за рахунок фонду соціального страхування і вра-

ховуються в складі безплатних послуг з суспільних фондів споживання, що фактично 

призводить до подвійного рахунку; по-друге, в розрахунку БГДВН застосовується 

дещо інша класифікація видів послуг, ніж в звітах про їх реалізацію та дещо інша 

класифікація галузей, ніж прийнята класифікація галузевих груп платних послуг; по-

третє, БГДВН, який відображає лише легальний обіг, як і при оцінці ємності ринку 

послуг, не дає повноцінної інформації для оцінки вкладу ІТКП у валовий випуск по-

слуг. Запропонована методика грунтується на поділі сфери послуг на виробничу і 

невиробничу сферу і характеризує розрахунок валової доданої вартості в останній. 

За методикою обчислення валової доданої вартості по регіонах України, яка 

запропонована Міністерством статистики і проходить апробацію в обласних управ-

ліннях статистики, розрахунок основних показників балансу (випуску, проміжного 

споживання і валової доданої вартості) здійснюється на основі галузевих підходів з 

врахуванням специфіки виробничих і невиробничих видів побутових послуг, послуг 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв`язку, освіти, культури і мистец-

тва, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення, послуг фі-

нансових, кредитних і страхових установ. Ринковий випуск послуг вимірюється ве-

личиною виручки від їх реалізації, що в певній мірі дозволяє вирішити вказані про-

блеми. Разом з тим на його величину суттєво впливатимуть рівні локальних цін, які в 
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сфері послуг суттєво відрізняються за регіонами і внутрі них. Це створює загрозу ви-

кривлення картини реального вкладу ІТКП у створюваний ВВП регіону. 

Неринковий випуск послуг оцінюється сумою поточних витрат на їх виробниц-

тво за рахунок усіх джерел фінансування (коштів державного та місцевого бюджету, 

бюджету фонду соціального страхування, бюджетів профспілок, бюджетів соціаль-

ного страхування колективних сільськогосподарських підприємств, коштів підпри-

ємств за рахунок соціального розвитку, коштів громадських організацій) та величи-

ною зносу основних фондів. 

Випуск послуг фінансових посередників, розглядається як специфічна діяль-

ність страхових організацій, банків, довірчих товариств, які в умовах переходу до 

ринку працюють на комерційних засадах. Випуск послуг страхових організацій об-

числюється як різниця між загальним розміром їх ресурсів, і величиною коштів, ви-

плачуваних ними по всіх видах особистого страхування та страхування фізичних і 

юридичних осіб. Випуск послуг банків дорівнює різниці між  отриманими і виплаче-

ними ними процентами та доходами, одержаними від надання банківських послуг. 

Випуск послуг довірчих товариств оцінюється за різницею між їх доходами і витра-

тами. Методика не передбачає розподілу валового випуску послуг фінансового сек-

тору населенню (домашнім господарствам) і підприємствам та організаціям, що 

ускладнить розрахунок обсягу кінцевого споживання послуг. 

Обсяг проміжного споживання послуг у регіоні, який оцінюється вартістю по-

слуг, спожитих в процесі виробництва товарів і послуг, визначається за даними звітів 

підприємств про витрати на виробництво продукції, робіт і послуг. Цей рахунок не 

виявляє стану проміжного споживання нематеріальних послуг у населення. 

Валову додану вартість, створену в сфері послуг за запропонованою методи-

кою пропонується розраховувати як різницю між валовим випуском послуг і обсягом 

проміжного споживання. Оцінка випуску послуг на рівні секторів і галузей економі-

ки здійснюється з ринкових цінах, а величини проміжного споживання - у цінах по-

купців. 

Проведений структурний аналіз запропонованої методики свідчить, що для за-
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стосування її як базової в обрахунку валової доданої вартості, створеної в ІТКП регі-

ону, доцільно: привести класифікатори видів послуг, застосовувані в статистичних 

формах (БГДВ, ф.1 - послуги та ін.) у відповідність з єдиним класифікатором видів 

діяльності; при розрахунку валового випуску послуг фінансового сектора вичленити 

обсяг послуг банківських установ і страхових організацій, наданих населенню (до-

машнім господарствам); врахувати валовий випуск послуг непрофільних підпри-

ємств, який включається у валову продукцію галузей матеріального виробництва; 

обсяг проміжного споживання, пов’язаного з наданням послуг населенню, визначи-

ти з загальної суми проміжного споживання пропорційно до валового випуску пос-

луг населенню (домашнім господарствам) в загальному валовому випуску послуг. З 

огляду на вказане, методику розрахунку валової даної вартості, створеної у сфері по-

слуг населенню можна представити у вигляді такої логічної схеми розрахунків (до-

даток З табл.З.1). Розрахунок вкладу сфери послуг у створюваний валовий внутріш-

ній продукт регіону, дозволить оцінювати місце ІТКП в регіональній господарській 

системі, здійснювати порівняльний аналіз рівня його розвитку в регіонах, використо-

вувати показник динаміки валової доданої вартості сфери послуг населенню в якості 

індикатора структурної політики в регіонах. 

До інших показників, які характеризують вклад ІТКП в регіональний відтво-

рювальний процес можна віднести: частка фінансових ресурсів, створених в резуль-

таті діяльності підприємств і організацій сфери послуг регіону (включаючи прибу-

ток, акцизний збір, податок на додану вартість, амортизаційні відрахування, відраху-

вання до фондів) - (kfp) в сумарних фінансових ресурсах за статтями фінансового ба-

лансу регіону (Fr); частка вкладу підприємств і організацій сфери послуг в доходну 

частину місцевого бюджету (kwp); частка виручки від реалізації послуг, наданих підп-

риємствами сфери послуг, в загальній виручці від реалізації продукції, робіт і послуг 

(kwrp). 

Окреслення сфери послуг як єдиного цілісного об’єкта управління, а відповід-

но регіонального аналізу, обумовлює необхідність оцінки затрат і ефективності його 

функціонування в складі РГС. Затрати в сфері послуг, суттєво відрізняючись від за-
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трат промисловості, сільського господарства, будівництва своїми пропорціями і фу-

нкціональним призначенням, в той же час подібні з ними з точки зору форм вира-

ження. Їх облік систематично здійснюється в статистичній звітності, інформаційна 

база якої дозволила науковцям запропонувати такі основні показники ефективності, 

як ефективність використання живої праці (Еg=V/Hzp), ефективність використання 

основних фондів (Ek=V/К), ефективність використання матеріальних  ресурсів пото-

чного споживання (Em=V/M), де V - обсяг послуг,  Hzp - чисельність зайнятих, К - 

обсяг основних фондів, M - поточні затрати за мінусом амортизації [351.-C.40]. 

Не відкидаючи позитивних сторін цієї методики, слід відзначити, що визначе-

на таким чином ресурсна ефективність представлена частковими показниками, не 

відображає кінцевої результативності функціонування ІТКП по відношенню до РГС 

в цілому. Запровадження методики розрахунку доданої вартості, створеної в ІТКП, 

розробки фінансових балансів регіонів, відокремлення місцевих бюджетів дозволяє 

сформувати принципово новий блок показників ресурсної ефективності ІТКП в 

складі регіональної господарської системи:  

загальна ефективність ІТКП (Еdwp), як відношення доданої вартості,  створеної 

в ІТКП (Dwp) до сумарного капіталу (сумарних інвестицій у сферу послуг за рахунок 

всіх джерел фінансування - Iip
i

m




1

): 

(4.9) Edwp
Dwp

Iip
i

m
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 або    (4.10) Edwp
Dwp
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i

m




 ( )
1

; 

фінансова ефективність функціонування сфери послуг в регіоні (Еfrp), як від-

ношення фінансових ресурсів, створених в результаті діяльності підприємств і орга-

нізацій сфери послуг (Frp) до витрат на підтримку функціонування сфери послуг в 

регіоні (включаючи кошти у вигляді капітальних вкладень, на придбання основних 

фондів, соціальний захист і соціальне забезпечення в процесі придбання послуг, по-

точні витрати в соціально-культурну сферу, дотації і виплати різниці в цінах. Інші 

видатки бюджетів і господарюючих суб’єктів, пов’язані з функціонуванням сфери 
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послуг - Wip
i

m




1

: 

(4.11)            Efrp
Frp

Wip
i

m




1

. 

бюджетна ефективність сфери послуг в РГС (Еbp), як відношення доходів міс-

цевого бюджету отриманого від підприємств і організацій сфери послуг (Dbp) до су-

марних витрат з місцевого бюджету на розвиток сфери послуг регіону ( Wbip
i

m




1

): 

(4.12)          Ebp
Dbp

Wbip
i

m




1

. 

Слабкою стороною запропонованих методик є те, що фактично врахуванню 

підлягають фінансові потоки в сферу послуг, їх структура і динаміка не завжди від-

повідають динаміці і структурі її продукту. Показники чисельника формул фактично 

виражають величину вартостей, які використовуються і перерозподіляються в сфері 

послуг. Оцінка ж реальної ефективності сфери послуг і ії порівняння в динаміці ви-

магають використання показників, орієнтованих не на вартості і фактичні ціни1, а на 

фізичний обсяг послуг і порівнянні ціни. Розробка таких показників для сфери пос-

луг наштовхується на певні труднощі, пов`язані з суттєвими відмінностями в рівнях 

та індексах локальних цін. Елімінування впливу територіальних змін цін можливе 

двома шляхами: через застосування в якості порівнянних середніх цін реалізації по 

регіону (наприклад, станом на 1990 р.), що вимагає суттєвої деталізації статистично-

го обліку платних послуг в натуральному виразі [341.-C.87], і є складним і трудоміс-

тким завданнями; через попередню оцінку відносних рівнів регіональних цін на пос-

луги кожної з виділених статистикою груп послуг [351.-C.49] і корегування обсягів 

платних послуг на їх величину по представниках з числа найбільш характерних. 

В якості показників соціального ефекту сфери послуг в РГС можна використа-

ти: збільшення робочих місць в результаті її розвитку, приріст фізичних обсягів спо-

                                         
Примітка. 1 Статистичний облік платних послуг ведеться у фактичних цінах. 
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живання окремих видів послуг в натуральному виразі в розрахунку на одного жите-

ля, скорочення радіусу обслуговування в окремих галузях послуг тощо. 

З відродженням інституту муніципальної економіки особливої ваги набирав 

контроль ефективності муніципальних послуг. Під останньою в зарубіжній практиці 

розуміють кількість людей, яким вони надаються і якість послуг. Економічність оці-

нюється їх собівартістю. Для контролю за ефективністю послуг доцільно вести моні-

торинг її показників, що в свою чергу вимагає попереднього вибору індикаторів, які 

характеризують співвідношення між попитом і пропозицією, задіяні засоби в наданні 

послуг і результати. Порівняння індикаторів дозволяє отримати показники ефектив-

ності послуг  (Еp=Rp/Pp) і їх економічності (Ек=Rp/Zp), де Rp - результат надання 

послуг в районі, місті; Pp - попит на наданий вид послуг; Zp - затрати на надання да-

ного виду послуг. Загальна схема такого моніторингу, як складової регіонального 

аналізу представлена в додатку И. Моніторинг показників надання муніципальних 

послуг слід розглядати як базу для їх планування, бюджетування і вибору моделі на-

дання (державним чи приватним сектором). 

На відміну від повсемісних, галузі сфери послуг, орієнтовані на ресурси (сана-

торно-курортне, туристсько-екскурсійне обслуговування), мають дещо інші критерії 

розвитку, що обумовлює специфіку методів аналізу. Для дослідження розвитку тери-

торіальних комплексів послуг, ядром комплексоутворення яких виступають ці галузі, 

і регіональних аспектів розвитку останніх доцільно використати такі методи регіона-

льного аналізу, як дослідження індексів, коефіцієнтів і кривих локалізаціі [133.-

C.153]. 

Індекс локалізації можна представити як співвідношення між часткою зайня-

тих в санаторно-курортному (або туристсько-екскурсійному обслуговуванні) дослі-

джуваної області (району) в загальній чисельності зайнятих в даних галузях в країні 

(області) і часткою зайнятих в сфері послуг області (району) в сфері послуг країни 

(області): 

(4.13)                    Ils
Hzsr Hzsk

Hzpr Hzpk


/

/
, 
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де  Hzsr,  Hzsp - чисельність зайнятих в санаторно-курортному обслуговуванні 

населення, відповідно області і країни; Hzpr,  Hzpk  - чисельність зайнятих в сфері по-

слуг населення, відповідно області і країни. 

Розрахунок індексів локалізації санаторно-курортного і туристсько-

екскурсійного обслуговування в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській об-

ластях (табл. 4.2) засвідчив, що індекс локалізації в туристсько-екскурсійному обслу-

говуванні в Івано-Франківській та Львівській областях перевищує 1. Це означає, що 

на долю цих областей приходиться більше пропорційної для них частки туристсько-

го обслуговування, що підвищує інфраструктурне, економічне та сервісне наванта-

ження на дані регіони. Індекс локалізації санаторно-курортного обслуговування в 

усіх досліджених областях нижче 1, а значить ресурсний рекреаційний потенціал ре-

гіону використовується недостатньо. Розрахунок індексів локалізації в розрізі адміні-

стративних районів міг би стати хорошою інформаційною базою для картографуван-

ня, прийняття управлінських рішень щодо розвитку дорожньо-транспортної інфра-

структури, політики зайнятості і політики субсидій нижчестоящим бюджетам. 

Таблиця 4.2. Розрахунок індексів локалізації санаторно-курортного та туристсь-
ко-екскурсійного обслуговування для регіонів України 

Галузі Україна Області 
  Івано-

Франківська 
Львівська Тернопільська 

Сумарна зайнятість в сфері послуг 5201125 139529 277095 119104 
Зайнятість в санаторно-курортному 
обслуговуванні 

50955 1139 1782 377 

Зайнятість в туристсько-
екскурсійному обслуговуванні 

14084 722 1403 222 

Індекс локалізації санаторно-
курортного обслуговування 

- 0.81 0.66 0.30 

Індекс локалізації туристсько-
екскурсійного обслуговування 

- 1.91 1.87 0.69 

Коефіцієнт локалізації відображає відносну ступінь концентрації певної галузі 

сфери послуг, наприклад санаторно-курортного і/або туристсько-екскурсійного об-

слуговування населення, в порівнянні з якимось іншим параметром національної 

(регіональної) економіки - з чисельністю населення, територією, зайнятістю в сфері 

послуг або доходом. Математично це можна виразити через формулу: 
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(4.14)                    Кls
zi
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де 
zih - різниця між часткою даної області (району) в сумарній зайнятості в 

санаторно-курортному обслуговуванні населення країни (області) і часткою області 

(району) в сумарній зайнятості в сфері послуг населенню країни (області); m - кіль-

кість областей (районів), взятих до уваги при розрахунку коефіцієнта локалізації. 

Розрахунок коефіцієнтів локалізації санаторно-курортного та туристсько-

екскурсійного обслуговування для регіонів Галичини, наведений в табл.4.3., свід-

чить, що вони склали відповідно: 

Кls 
    


( , ) ( , ) ( , )

,
0 5 1 8 1 6

100
0 039 , Кlt 

    


( , ) ( , ) ( , )
,

2 4 4 66 0 7

100
0 064 . 

Таблиця 4.3.Розрахунок коефіцієнтів локалізації санаторно-курортного та тури-
стсько-екскурсійного обслуговування для областей Галичини. 

Показник Область 
 Івано-

Франківська 
Львівська Тернопільська 

Частка даного регіону в сумарній зайня-
тості в санаторно-курортному обслугову-
ванні населення України, % 

2.2 3.5 0.7 

Частка даного регіону в сумарній зайня-
тості в сфері послуг населення України, 
% 

2.7 5.3 2.3 

Різниця між частками зайнятості, % -0.5 -1.8 -1.6 
Частка даного регіону в сумарній зайня-
тості в туристсько-екскурсійному обслу-
говуванні населння України, % 

5.1 9.96 1.6 

Різниця між частками зайнятості, % +2.4 -4.66 -0.7 

Розподіл санаторно-курортного (Кls>0) та особливо туристського обслугову-

вання (Кlt>0) не співпадає з розподілом базисної величини, однак є значно нижчим 

від 1, що свідчить про розосередженість їх по трьох областях. Санаторно-курортне і 

туристсько-екскурсійне обслуговування не виступають в масштабах областей ком-

плексоутворюючими. Це можна сказати лише про окремі адміністративні одиниці. 

Суттєве значення для успішного функціонування ІТКП, зорієнтованого на рек-

реаційні ресурси має відповідність і навіть синхронність розвитку комплексоутво-

рюючих (санаторно-курортного і туристсько-екскурсійного) і допоміжних галузей 
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обслуговування (побутового обслуговування населення, житлово-комунального гос-

подарства і т.п.). Уявлення про ці співвідношення могла б дати побудова кривих ло-

калізації на основі обласних (або районних) кумулятивних показників зайнятості. 

Користуючись даними табл. 4.2 та 4.3 класифікуємо області за індексом локалізації і 

визначимо основні точки кривої локалізації , яка характеризує локалізацію санато-

рно-курортного обслуговування, кривої локалізації f (характеризує локалізацію тури-

стсько-екскурсійного обслуговування), кривих локалізації d і k, які характеризують, 

відповідно, локалізацію побутового і житлово-комунального господарства: 

а) дані кривої локалізації  

точка 1 Івано-Франківська область [Іls=0,81, % 2,2 і 2,7], 

точка 2 Івано-Франківська + Львівська області [Іls=0,66, % (2,2+3,5) і 

(2,7+5,3)], 

точка 3 Івано-Франківська + Львівська + Тернопільська області [Іls=0,30, % 

(2,2+3,5+0,7) і (2,7+5,3+2,3)]; 

б) дані кривої локалізації f 

точка 1 Івано-Франківська область [Іlt=1,91, % 5,1 і 2,7], 

точка 2 Івано-Франківська + Львівська області [Іlt=1,87, % (5,1+9,96) і 

(2,7+5,3)], 

точка 3 Тернопільська + Івано-Франківська + Львівська області [Іlt=0,69, % 

(5,1+9,96+1,6) і (2,7+5,3+2,3)]; 

в) дані кривої локалізації d 

точка 1 Тернопільська область [Іlp=1,23, % 2,8 і 2,3], 

точка 2 Тернопільська + Львівська області [Іlp=1,21, % (2,8+5,9) і (2,3+5,3)], 

точка 3 Івано-Франківська + Львівська + Тернопільська області [Іlp=1,11, % 

(2,8+5,9+3,2) і (2,3+5,3+2,7)]; 

д) дані кривої локалізації k 

точка 1 Івано-Франківська область [Іlg=1,06, % 2,8 і 2,7], 

точка 2 Івано-Франківська + Львівська області [Іlg=1,0, % (2,8+5,3) і (2,7+5,3)], 

точка 3 Івано-Франківська + Львівська + Тернопільська області [Іlg=0,86, % 
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(2,8+5,3+2,0) і (2,7+5,3+2,3)]. 

Побудувавши на основі отриманих даних відповідні криві , f, d, k і співстави-

вши їх з прямою пропорційного розподілу  (рис. 4.2.), бачимо, що в досліджуваних 

регіонах склалась суттєва невідповідність між розвитком туристсько-екскурсійного 

обслуговування і комунального господарства. Будуючи криві локалізації для різних 

періодів, можна зробити висновки про позитивні або негативні зміни в пропорціях 

розвитку комплексоутворюючих і допоміжних галузей сфери обслуговування в часі, 

прийняти відповідні управлінські рішення щодо структурної політики в розвитку 

ІТКП, зокрема переорієнтації потоків інвестицій в окремі його галузі, стимулювання 

виробництва в пріоритетних з них тощо.  
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Рис. 4.2. Співвідношення кривих локалізації санаторно-курортного, тури-
стсько-екскурсійного, побутового і житлово-комунального господарства в обла-
стях Галичини. 

Особливе місце в системі регіонального аналізу розвитку сфери послуг, орієн-

тованих на ресурси, повинен зайняти аналіз ступені використання ресурсного (зок-

рема рекреаційного) потенціалу. В діючій вітчизняній практиці він базується на ви-

користанні декількох розрізнених показників - кількість використовуваних джерел 

мінеральних вод, їх частка в розвіданих мінеральних джерелах, кількість родовищ 

лікувальних грязей, площа рекреаційних територій тощо. Завдання комплексного 
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аналізу розвитку ІТКП вимагають запровадження узагальнюючого показника ступені 

використання ресурсного потенціалу, в якості якого могли б бути використані пока-

зники рекреаційної активності територій:  

(4.15)       Kra
Sra

S
             або         Kra

Sra

Sr
 , 

де Sra - площа рекреаційно-активно використовуваної території;  Sr - площа 

рекреаційної території; S - загальна площа території.  

Розрахунок таких показників для адміністративних районів досліджуваних ре-

гіонів корисний для картографування, оцінки очікуваних сезонних міграційних пото-

ків, вироблення програм розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури тощо. 

Диференційованих підходів щодо повсемістних і ресурсо-орієнтованих галузей 

сфери послуг вимагає регіональний аналіз умов інвестиційної діяльності. В цілому 

він може базуватись на показниках інвестиційної привабливості регіону, що особли-

во важливо для орієнтованих на ресурси галузей сфери послуг, інвестиційної при-

вабливості галузі (див.4.3). При оцінці інвестиційних проектів та організації інвести-

ційної діяльності можна використати метод порівняльних затрат, який дозволяє ви-

явити поведінку галузі при умові, що структура інших, попит, ціни і витрати вважа-

ються заданими. Мета методу - визначити, в якому районі у відповідної галузі будуть 

мінімальні затрати, пов’язані з наданням послуг. У сфері послуг це пов’язано з за-

тратами на спорудження мережі автомобільних доріг, сучасних залізничних вокзалів, 

портів, станцій технічного обслуговування, кемпінгів і готелів. Район, при якому су-

марні витрати Тi Еn Кi   min , буде найбільш вигідним. Якщо район має, наприклад, 

хороші бальнеологічні цінності, але не володіє вільною робочою силою, в сумарні 

витрати слід включити затрати на доставку робочої сили. 

Наведені в розд.2 дисертації способи оцінки процесів ринкових перетворень в 

ІТКП, методика моніторингу постприватизаційної діяльності могли б бути покладені 

в основу регіонального аналізу ходу ринкових реформ. Даний зріз аналізу повинен 

будуватись на застосуванні системи експертних методів оцінки та методів соціологі-

чного обстеження. 
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Запропонований спектр методів регіонального аналізу, запровадження якого 

дозволило б посилити аналітичний інструментарій регіонального управління розвит-

ком ІТКП, має в своїй основі систему показників, структурно-цільова і алгоритмічна 

характеристика яка представлена додатком К. 

Система показників побудована з врахуванням базових можливостей вітчизня-

ної статистики та програмних робіт з її удосконалення, можливостей залучення ін-

ших інформаційних джерел, необхідності запровадження системи показників міжна-

родної статистики. Сучасна практика аналізу розвитку сфери послуг в регіонах по-

будована на даних статистики за попередній період. Для цього відпрацьовані статис-

тика платних послуг (обсяги реалізації платних послуг - ф.1 - послуги, обсяги реалі-

зації побутових послуг - ф.1 - послуги (побут), собівартість і рентабельність реалізо-

ваних послуг - ф.1 - с (послуги); соціальна статистика (дані про інфраструктуру соці-

альних об’єктів, їх потужність - форми 1-житло-фонд, 1-газ, 1-теп, №4-житлофонд, 

1-водопровід, 1-готель, 1-побут (мережа), 1-субсидіі); статистика розвитку освіти 

(дані про мережу і контингент, форми 85-К, 78, Д-4), культури (дані про мережу, ко-

нтингент - форми 8-НК,12-НК, 2кр, 80-а-рак, 14-НК, 1З-НК, 2фк, 5фк), охорони здо-

ров’я (дані про мережу, кадри, діяльність медичних закладів 64,65,64-сан.проф., 1-

ТЕ); статистика грошових доходів і видатків (форма БГДВ). Певну інформацію для 

регіонального аналізу розвитку ІТКП можна отримати з демографічної статистики 

(число адміністративних одиниць, дані про природний рух і міграцію населення); з 

статистики праці (дані про стан ринку праці - форми 1-ПН, З-ПН, 4-ПН), статистики 

життєвого рівня населення (бюджети сімей, групування сімей за розміром середньо-

душового доходу, індекси цін і тарифів на платні послуги, середні ціни і тарифи на 

послуги), статистики транспорту і зв’язку (дані про технічні засоби і мережу). 

За своїм складом і рівнями розробки статистична база не може забезпечити 

потреби системного аналізу ІТКП. Використання існуючих в регіонах статистичних 

інформаційних даних пов’язане з необхідністю вирішення ряду методичних про-

блем: 

статистика платних послуг, побудована на класифікаторі 1991 р., не відповідає 
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змінам в номенклатурі послуг, обумовленим зміною характеру споживання населен-

ня в умовах формування ринкових відносин; 

з великими складностями пов’язане використання офіційної статистики балан-

су грошових доходів і видатків населення для аналізу споживання послуг, ємності 

ринку послуг, що обумовлено збільшенням ділової активності поза офіційними сек-

тором економіки, виплатою частки заробітної плати у натуральній формі; 

згідно з діючою статистикою після неодноразового перегляду методології об-

рахунку обсягу платних послуг до його складу включаються послуги за замовленням 

лікувальних, профілактичних, дошкільних і санаторно-курортних закладів, інтерна-

тів, будинків для пристарілих та інвалідів. Така методологія обліку платних послуг 

неузгоджена з методологією обрахунку витрат на платні послугим БГДВН, а відпо-

відно ще в більшій мірі ускладнює можливості використання останнього для розра-

хунку ємності ринку; 

БГДВН розробляється лише на рівні областей, що не дозволяє здійснити дос-

татній аналіз локальних ринків, на рівні адміністративних районів, міст; 

перехід з 1993 року в статистиці рівнів життя від показника мінімального спо-

живчого бюджету до показника прожиткового мінімуму, заснованого на показниках 

збалансованості харчування з 22 груп продуктів, фактично виключило можливість 

аналізу рівня державного соціального захисту через встановлення мінімуму спожи-

вання послуг в складі МСБ; 

статистика зайнятості представлена за укрупненим класифікатором групування 

галузей і видів діяльності, що не дозволяє здійснити повне коло зрізів регіонального 

аналізу з використанням показників зайнятості в розрізі галузей сфери послуг; 

лише у IV кв. 1995р. запроваджена форма статистичної звітності 1-

приватизація в розрізі галузей, що не дозволяє достатньо повно оцінити динаміку 

цього процесу в окремих галузях сфери вислуг; 

статистична інформація про розвиток малих підприємств, кооперативів пред-

ставлена лише в розрізі кількох галузей (побутове обслуговування, транспорт, будів-

ництво), що ускладнює аналіз розвитку малого бізнесу в регіоні. 



 281

Разом з тим світова практика свідчить, що більшість інформаційних даних для 

регіональниго аналізу, базується на даних разових (періодичних) суцільних чи вибір-

кових статистичних обстежень. Певну інформацію для здійснення регіонального 

аналізу розвитку сфери послуг могло б дати одноразове суціальне обстеження підт-

риємств сфери послуг, проведене о областях за наказом Мінстату України від 

8.04.1994 р. №67 у червні-липні 1994 р. Обстеження проводилось з метою одержан-

ня  науково-обгрунтованих даних про дислокацію і наявність мережі сфери послуг, її 

орієнтацію, обсяг послуг, використання робочої сили, які покладені в основу генера-

льної сукупності для переходу до вибіркового обліку основних показників сфери по-

слуг з урахуванням міжнародних стандартів. Наукова і практична цінність такого об-

стеження полягає в його системності, комплексному охопленні всіх виробників пос-

луг, багатоаспектності інформації, виконанні робіт на ПЕОМ. Однак, в результаті ві-

дсутності запиту на отриману інформацію регіональних органів управління, вона за-

лишилась незадіяною в регіональний управлінський процес. 

Ряд інформаційних даних для регіонального аналізу ІТКП містить обстеження 

соціальної інфраструктури сільських населених пунктів, проведенне в травні 1996 р., 

яке дає інформацію про благоустрій населених пунктів, надання комунально-

побутових послуг, забезпеченість  підприємствами і організаціями соціально-

культурної сфери окремих типів сільських населених пунктів, що може бути викори-

стано для цілей картографування, розрахунку ступеня охоплення сільських населе-

них пунктів об’єктами сфери послуг, прийняття на управлінський контроль населе-

них пунктів, які не мають ніяких об’єктів соціальної інфраструктури. Однак за відсу-

тності регіональних стандартів така інформація не дозволить виробити вірні управ-

лінські рішення щодо спрямування державних інвестицій на розвиток сфери послуг, 

стимулювання приватної інвестиційної діяльності тощо. 

Разом з тим потреби регіонального аналізу вимагають розробок: статистичної 

інформації про діяльність приватизованих підприємств сфери послуг; методології 

обстережень бюджетів сімей відповідно з вимогами до сучасної інформаційної бази; 

методології визначення доходів сімей від неформальної діяльності, методології облі-
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ку валютних надходжень в грошових доходах сім’ї, створення бази даних про 

кон’юнктуру цін та тарифів на послуги на світовому, національному та регіональни-

му ринках, запровадження Українського класифікатора видів діяльності та класифі-

катора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, регіональних ста-

ндартів набору об’єктів сфери послуг для кожного типу населених пунктів. Вдоско-

налення вимагають статистичні відображення процесів приватизації в галузях сфери 

послуг населенню, методологія обрахування обсягу платних послуг населенню. 

Удосконалення інформаційної бази регіонального аналізу сфери послуг по-

винно будуватись на корисних параметрах традиційної статистики і звітності і допо-

внюватись новими, які б дозволили не тільки визначити рівень і динаміку розвитку 

сфери послуг і її складових, але й оцінити наслідки цього розвитку для економіки ре-

гіонів, споживання населення, соціальні наслідки тощо. 

Світова практика регіонального аналізу свідчить, що його проведення не об-

межується даними офіційної статистики, а базується на залученні інформаційних да-

них інших державних і муніципальних установ, інституцій ринку. Інформація, яка 

потенційно може бути використана в регіональному аналізі розвитку сфери послуг, 

може бути класифікована за рядом ознак: за змістом і призначенням - на норматив-

ну, планову, звітно-статистичну, поточно-оперативну, за місцем утворення - на 

централізовану і місцеву, за каналами надходження - галузеву і територіальну. Носі-

ями такої інформації можуть бути всі суб`єкти демократичного регулювання регіо-

нальних та локальних ринків. Незважаючи на законодавче оформлення права органів 

виконавчої місцевої влади на безоплатне отримання від підприємств, організацій, 

установ, розміщених на території, відомостей, необхідних для аналізу її соціально-

економічного розвитку, а також відомостей про їх планові наміри, які можуть мати 

економічні, соціальні або інші наслідки для території, її збір для цілей регіонального 

аналізу розвитку сфери послуг залишається проблематичним питанням. Його вирі-

шення можливе через запровадження пакету необхідних для регіонального аналізу 

даних в інформаційні паспорти регіонів, які б синтезували окремі показники держав-

ної і відомчої статистики та показники регіональних, державних органів управління 
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та інституцій ринкової інфраструктури. В них мають бути системно узгоджені галу-

зево-відомчі та регіональні аспекти інформатизації регіонального управління сферою 

послуг. 

Зосередження такої інформації слід пов’язати з створенням інформаційно-

аналітичних центрів регіонів та єдиної комп’ютерної мережі, що дозволить зробити її 

доступною для широкого кола підприємств, організацій, державних органів управ-

ління. 

 4.2. Регiональнi програми як елементи функцiональних  механiзмiв 

регулювання розвитку регіональних та локальних ринкiв послуг в пе-

рехiдній економiцi 

Соцiальна природа регіональних та локальних ринкiв послуг, передбачає не-

традицiйнiсть пiдходiв до управлiння ними. Стратегiя і полiтика цiлей соцiального 

захисту населення, досягнення регiональних стандартiв не тiльки допускають, але й 

вимагають обмеження в рядi випадкiв сфери отримання прибутку в деяких структу-

рних пiдроздiлах даного територiального комплексу, а, вiдповiдно, перерозподiльчих 

процесiв внутрi самого комплексу, спрямованих на досягнення кiнцевих результатiв 

його функцiонування - максимальне задоволення потреб населення в послугах, за-

безпечення їх економiчної і територiальної рiвнодоступностi. За таких умов опосере-

дкованi регулятори монетарної полiтики, заснованi на застосуваннi податкiв, проце-

нтних ставок, субсидiй, дотацiй, позик, не в станi забезпечити досягнення поставле-

них цiлей, виникає необхiднiсть застосування механiзмiв, спрямованих на реалiзацiю 

структурно-iнвестицiйної полiтики. В якостi таких, як пiдтверджує зарубiжна прак-

тика, може стати державне і регiональне програмування. 

Економiка в перехiдний перiод до ринку вимагає програмування як форми 

державного і регiонального регулювання за рядом ознак: по-перше, недостатньо-

розвинутi, а вiдповiдно недостатньо ефективнi виключно ринковi механiзми 

функцiонування даного комплексу; по-друге, деформації в розвитку дослiджуваних 

ІТКП вимагають вiдносно швидких структурних перетворень, якi в короткий час ви-
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ключно ринковими механiзмами нездiйсненнi; по-третє, обмеженiсть ресурсiв для 

одночасного вирiшення повного спектру проблем розвитку ІТКП вимагає вибору 

пріоритетних проблем їх розв’язання, концентрацiї ресурсiв, фiнансування на освовi 

програмно-цiльового пiдходу. Застосування механiзмiв програмно-цiльового 

управлiння розвитком ІТКП обумовлене ускладненням функцiонально-компонентної 

та інституцiональної структури комплексу, розширенням кола виробникiв послуг, що 

представляють рiзнi форми власностi, необхiднiстю координацiї їх дiяльностi в на-

прямку досягнення прiоритетних цiлей. Необхiднiсть застосування державних і 

регiональних програм в регулюваннi ІТКП диктується завданнями побудови моделi 

демократичного регулювання регіональних та локальних ринкiв послуг, для якої 

програмування є одним із визначальних елементiв. 

Досвiд зарубiжних країн, якi успiшно використали державне і регiональне про-

грамування економiки свiдчить, що воно за своєю природою є спробою спрямувати 

стихiйний ринковий процес в бажане для держави (регiону) русло. Перспективи за-

стосування програмування економiки в реалізації концепцiї реформ в Українi і її 

регiонах формуються на грунтi боротьби лiберальних (неолiберальних) теорiй [34.-

С.166], якi орiєнтують модель розвитку ринку на принципи саморегулювання, кри-

терiй випадковостi в розвитку ринкових процесiв, і теорiй регулювання ринку, якi 

обгрунтовують парадигми державного регулювання і планології, як сукупностi ме-

тодiв та інструментiв, спрямованих на досягнення поставлених цiлей розвитку [347, 

132, 333]. Недостатня теоретична визначенiсть щодо вибору моделi побудови ринко-

вої економiки обумовила послаблення теоретичних розробок щодо методологiї і ме-

тодики регiонального програмування, вiдсутнiсть спроб удосконалення на нових ме-

тодологiчних засадах практики розробки регiональних програм. 

У вiтчизнянiй практицi застосування державних і регiональних програм з ме-

тою управлiння розвитком сфери послуг було започатковано в рамках “Комплексної 

програми науково-технiчного прогресу і його соцiальних наслiдкiв на 1985-2000 ро-

ки", де було передбачено роздiл “Розвиток сфери послуг", а пiзнiше в державних і 

регiональних програмах “Житло-2000", “Комплексна програма розвитку виробницт-
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ва товарiв і послуг", “Освiта", “Охорона здоров’я", “Розвиток соцiальної інфраструк-

тури села", “Транспорт", якi розроблялись органами регiонального управлiння Івано-

Франківської, Львiвської та Тернопiльської областей. Аналiз програм, розроблених в 

регiонах в дореформений перiод, свiдчить, що вони: по-перше розглядались як скла-

довi народногосподарських планiв; по-друге, були зорiєнтованi на адмiнiстративнi 

важелi реалiзацiї, якi за умов розпаду централiзованого планового управлiння і пере-

ходу до формування ринкових вiдносин виявились недiєвими. Вiдповiдно абсолютна 

бiльшiсть цих програм виявилась нереалізованою. Суттєвими недолiками запрова-

дженої методики і організації розробки і реалiзацiї програм в сферi послуг були: їх 

неузгодженiсть мiж собою, як з точки зору вирiшуваних завдань, так і з точки зору 

використовуваних ресурсiв, недостатня ув`язка з показниками і завданнями 

регiональних планiв, фактично неврахування в останніх потреби поетапної реалiзацiї 

програмних завдань, недостатність передпрограмних прогнозних досліджень, недо-

статня ресурсна обгрунтованiсть програм, недостатня обгрунтованість орієнтирів, які 

мають бути досягнені в результаті їх реалізації, велика нагромадженість програм, які 

важко реалізувати одночасно. Найбiльш суттєвими проблемами розробки і реалiзацiї 

програм в сферi послуг виявились: труднощi в зборi вiдповiдної інформацiї, побудо-

ва статистичної інформацiї за галузевими принципами, її невiдповiднiсть потребам 

територiального і програмно-цiльового управлiння; нестача ресурсiв; недосконалiсть 

і невiдпрацьованiсть методики їх формування. Структура програм формувалась як 

правило на основi інтуїтивних пiдходiв, а не кiлькiсної оцiнки сукупностi всiх за-

ходiв. Регiональнi програми в сферi послуг, якi складались з одних лише заходiв, ви-

явились неспроможними виконати функцiональне навантаження по управлiнню її 

розвитком. 

Свiтовий і вiтчизняний досвiд показав, що число одночасно реалiзовуваних 

програм має бути обмеженим, щоб відволiкання ресурсiв на них не стримувало роз-

виток економiки регiонiв в цiлому. Однак уже в пореформений перiод в Українi роз-

роблено ряд державних програм, якi мають безпосереднє вiдношення до регулюван-

ня розвитку ІТКП (Програма розвитку транспортного комплексу України, Програма 
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основних напрямів розвитку культури в Україні до 2005 р., Державна національна 

програма “Освіта, Україна ХХІ століття” та ін.).  

Аналiз прийнятих програм показує, що проблеми і напрямки розвитку сфери 

обслуговування населення розпорошенi, що не дозволяє забезпечити її комплексний 

розвиток. Завдання максимального задоволення потреб населення в послугах при 

оптимальному використаннi виробничо-господарських і регiональних ресурсiв, заді-

яних в державний і недержавний сектор, вимагає цілеспрямованої координації, а, ві-

дповідно, виділення програми комплексного розвитку сфери обслуговування регiону 

в самостiйну комплексну цiльову регiональну програму. Ії формування і реалiзацiя, 

повиннi бути зорiєнтованi на вирiшення таких завдань:  реалiзацiя державної і 

регiональної концепцiї розвитку сфери послуг на територiї; органiзацiя виробникiв 

послуг на кiнцевi цiлi функцiонування основних субкомплексiв, наприклад, 

збiльшення тривалостi життя населення - в субкомплексi пiдтримки стану охорони 

здоров’я, забезпечення високого рiвня культурного і духовного розвитку населення  

в субкомплексi послуг культури, освiти і мистецтва, формування умов комфортностi 

життя - в субкомплексi матерiально-побутових послуг, забезпечення умов дiлової ак-

тивностi - в субкомплексi послуг дiлового  характеру; ув’язка з регiональними про-

грамами зайнятостi, соцiального захисту населення; орiєнтацiя на забезпечення за-

вдань структурної перебудови економiки регiонiв; вирiвнювання рiвнiв обслугову-

вання сiльського і мiського населення. 

Разом з тим обмеженiсть ресурсiв і, в першу чергу, фiнансових в умовах еко-

номiки перехiдного перiоду, дефiцитність мiсцевих бюджетiв створює проблема-

тичнiсть видiлення єдиної програми розвитку ІТКП, обумовлює пошук пріоритетiв в 

розвитку регіональних та локальних ринків послуг, якi вимагають максимальної 

регiональної пiдтримки, а, вiдповiдно, програмного вирiшення. Звідси виникає пот-

реба вибору і встановлення перелiку часткових регiональних програм в сферi послуг. 

З огляду на ситуацiю, яка склалась в ІТКП регiонiв, важливо визначити 

функцiональне навантаження, яке падає на регiональнi програми як елемент ор-

ганiзацiйно-економiчного механiзму, їх сутнiсть, мiсце в системi інших елементiв 
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планологiї. Регiональнi програми в складi органiзацiйно-економiчного механiзму ре-

гулювання регіональних та локальних ринків послуг слiд розглядати як 

функцiональний інструмент аллокації ресурсiв для цiлей розблокування найбiльш 

“вузьких мiсць” в його розвитку, якi не вирiшуються, або недостатньо вирiшується 

ринковими механiзмами, а їх лiквiдацiя дозволить створити сприятливе середовище 

для ефективного і зрiвноваженого розвитку комплексу в цiлому. Регiональнi програ-

ми повиннi виконувати також функцiю вирiшення проблем соцiальної орiєнтацiї ре-

гіональних та локальних ринків послуг, якi з тих чи інших причин не вирiшуються 

суб’єктами ринкових вiдносин. Головна мета регiональних програм в сферi ІТКП - 

забезпечити перехiд вiд хаотичних економiчних процесiв. Предметом програмного 

вирiшення в регiональних програмах в сферi послуг, в першу чергу повиннi стати 

проблеми мiжгалузевого характеру з високим рiвнем локалізації, якi забезпечують 

функцiонування вiдтворювального циклу в ІТКП. 

Формування в регiонах регiонального зрiзу Програми економiчного і 

соцiального розвитку України, вимагає бiльш чiткого визначення спiввiдношень мiж 

регiональними програмами та індикативним планом комплексного розвитку сфери 

послуг регiону. Iндикативний план сфери послуг, як складова Програми еко-

номiчного і соцiального розвитку регіону, як інформацiйно-рекомендацiйний доку-

мент, що відповідає за терміном дiї прийнятому термiну планування (одно-, дво-, 

п’ятирiчному), покликаний реалiзувати загальну концепцiю розвитку сфери послуг в 

регiонi, виробити систему регуляторiв щодо учасникiв вiдтворювального процесу в 

цiй складовiй РГС. Регiональнi програми на вiдмiну вiд нього мають чiтку цiльову 

спрямованiсть, адреснiсть заходiв, передбачених для досягнення поставлених цiлей. 

Вони включають комплекс органiзацiйних дiй, спрямованих на вирiшення окремих, 

найважливiших проблем розвитку ІТКП, акумулюють на певний час ресурси, вироб-

ничi і іншi можливостi багатьох суб’єктiв ринку, не спiвпадають в часi з термінами 

планування в країнi та регiонах. В умовах замiни директивного планування на інди-

кативне регiональні програми в сферi послуг стають автономними документами, за-

собами досягнення не тiльки загальних для розвитку ІТКП цiлей, але й часткових. 
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Разом з тим, реалiзуючи поставленi перед ними цiлi, регiональнi програми збагачу-

ють індикативний план регiону (Програму економiчного і соцiального розвитку ра-

йону), виступають своєрiдним інструментом який сприяє реалiзації завдань остан-

нього. За умов розвитку елементiв саморегулювання в органiзацiйно-економiчному 

механiзмi функцiонування локальних ринкiв послуг, коли індикативний план розвиту 

ІТКП може втратити своє значення, регiональнi програми можуть залишитись осно-

вним інструментом протекцiонiстської полiтики держави і регiональних органiв 

управлiння щодо вирiшення структурних і соцiальних проблем в сферi попиту і про-

позицiї послуг. 

Запропонована концепцiя, як система поглядiв на регiональнi програми в ІТКП 

як явище, як складову функцiональних механiзмiв державного і регiонального регу-

лювання його розвитку, будується на вiдповiднiй логiцi, методицi розробки програм і 

механiзмах її реалiзацiї. В теорiї, вiтчизнянiй і зарубiжнiй практицi вiдпрацьовано 

декiлька пiдходiв щодо технологiї розробки цiльових програм, в тому числi 

регiональних [192, 197, 198, 343, 339, 267, 193, 232, 142]. Як правило вона представ-

ляється послiдовнiстю елементiв “проблема-цiль-цiлереалiзуюча система - система 

заходiв для досягнення цiлi - необхiднi ресурси” [343.-С.116]. У використовуваних 

ранiше і дiючих методиках вiдпрацьовано порядок і логiчну схему програм, якi мо-

жуть стати основою розробки регiональних програм в сферi ІТКП. Процес розробки 

програм включає, як правило, такi етапи робiт: оцiнка і вiдбiр проблем для програм-

ного вирiшення, формування перелiку програм; формування цiлi (цiлей) програми; 

формування можливих (в тому числi альтернативних) варiантiв досягнення цiлей, 

формування системи пiдпрограм і заходiв по досягненню цiлей; ресурсне обгрунту-

вання програми і оцiнка її ефективностi; розробка механiзмiв органiзацiї виконання 

програм. 

Разом з тим, існує ряд методичних проблем, якi залишаються недостатньо 

вiдпрацьованими, можуть знизити ефективнiсть використання пропонованих мето-

дик в практицi регiональних органiв управлiння. Найбiльш актуальним з точки зору 

сучасних проблем і завдань регiонального програмування розвитку регіональних та 
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локальних ринкiв послуг є вдосконалення методик: вiдбору проблем для програмно-

го вирiшення; розподiлу ресурсiв, в першу чергу фiнансових, за умов їх обмеженостi; 

оцiнки ефективностi програмних рiшень; ресурсного обгрунтування програмних за-

вдань; монiторингу процесу їх реалiзацiї. 

Згiдно з запропонованими методологiчними пiдходами щодо вибору проблем 

для програмного вирiшення базою можуть стати: попереднє передпрограмне дослі-

дження об’єкта програмування, яке включає аналiз і прогноз його розвитку [201.-

С.55], побудова матрицi інтересiв і її експертна інтегральна оцiнка [343.-С.56], кри-

терiй складностi проблеми і її функцiональна значимiсть (мiжгалузевий характер 

програми, довгочасний характер проблеми, значимiсть для економiки регiонiв) [232.-

С.157] та ін. 

Не вiдкидаючи необхiднiсть застосування вказаних методологiчних критерiїв, в 

умовах багатоплановостi проблем в сферi ІТКП і обмеженостi фiнансових ресурсiв 

для реалiзацiї багатьох програм, суттєвого неспiвпадiння інтересiв регiональних ор-

ганiв управлiння, суб’єктiв ринку - виробникiв послуг і населення, як споживача, в 

основу вибору проблем для програмного вирiшення доцiльно взяти методику, яка б 

якомога бiльше усувала суб’єктивiзм в оцiнцi проблем. Цим вимогам вiдповiдає те-

орiя обслуговування систем з пріоритетом, згiдно якої черговiсть включення про-

блем для програмного вирiшення формується на основi шкали пріоритетiв. Остання 

в свою чергу може бути побудована на основi експертних, фактографiчних або 

комбiнованих методiв оцiнок. В якостi фактографiчного методу вiдбору проблем для 

програмного вирiшення в ІТКП може бути використаний розрахунок “втраченого 

ефекту” в разi вiдмови вiд програмного вирiшення проблеми. Побудову шкали пріо-

ритетiв з застосуванням експертних методiв доцiльно здiйснити на основi даних екс-

пертної оцiнки і-ої кiлькостi експертiв і побудови матриць, елементами яких є 

вiдноснi оцiнки важливостi кожної проблеми для розвитку галузей ІТКП, РГС або 

населення, як споживача послуг. Узагальнену вiдносну оцiнку кожної проблеми мо-

жна розрахувати за формулою: 
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(4.16)              
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де: 
jA  - узагальнена вiдносна оцінка проблеми для розвитку ІТКП; 

kjA  - 

вiдносна важливiсть проблеми вiдносно галузi ІТКП, РГС або населення як спожи-

вача; k - номер галузi або іншого суб’єкта інтересiв; j - номер проблеми, яка 

оцiнювалась експертами. В процесi експертної оцiнки важливо врахувати 

вiдповiднiсть проблеми сучасним інтересам ІТКП і РГС, ступiнь причетностi до ос-

новної ланки, яка могла б пiдняти їх економiчну і соцiальну ефективнiсть, реальнiсть 

залучення  ресурсiв. 

З позицiй актуальностi для розвитку сучасних ринкiв послуг можна видiлити 

такi проблеми, як: реструктуризацiя ІТКП, розвиток малого бiзнесу і формування 

конкурентного середовища в сферi послуг, формування багатоукладної економiки, 

вирiвнювання рiвнiв життя, згладження результатiв його споляризованого розвитку, 

соцiальний захист населення в процесi споживання послуг, ефективне використання 

природо-ресурсного рекреацiйного потенцiалу, реалізація соцiальних гарантiй дер-

жави в забезпеченнi соцiокультурними цiнностями, бiльш ефективне цiлеспрямоване 

використання фiнансових ресурсiв, пов’язаних з наданням послуг за умов 

дефiцитностi і напруженостi бюджетiв. 

Опитування експертiв та побудова матриць вiдносної важливостi проблем для 

15 представницьких груп суб`єктiв інтересiв в сферi ІТКП дозволили сформувати та-

ку шкалу пріоритетiв для вибору проблем для програмного вирiшення (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4.Шкала пріоритетiв проблем в сферi розвитку ІТКП. 

Назва проблеми, яка вимагає програмного вирі-
шення 

Узагальнена відно-
сна оцінка пробле-

ми 

Рівень пріоритет-
ності проблеми 

1. Розвиток і підтримка малого підприємництва 109.5 2 
2. Розвиток рекреаційної діяльності 100.5 4 
3. Обслуговування соціально захищених і мало-
забезпечених верств населення 

106.5 3 

4. Розвиток сільської сфери обслуговування 136.5 1 
5. Роздержавлення і приватизація в сфері послуг 91.5 6 
6. Фінансове забезпечення розвитку і функціону-
вання сфери послуг 

94.5 5 
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7. Розвиток охорони здоров`я 90.3 7 
8. Розвиток культури 90.0 8 
9. Розвиток освіти 90.0 8 

Спектр висвiтлених проблем засвiдчує необхiднiсть розробки рiзних за змiстом 

регiональних програм: органiзацiйних ("Програма розвитку і пiдтримки малого 

пiдприємництва в сферi послуг", “Програма роздержавлення і приватизацiї в сферi 

послуг", як складова державної або регiональної програми приватизацiї), соцiально-

економiчних ("Розвиток рекреацiйної діяльності", “Розвиток сiльської сфери послуг” 

як складова пiдпрограма державної чи регiональної програми “Соцiальний розвиток 

села", “Охорона здоров’я”,  “Культура", “Освiта", “Програма обслуговування 

соцiально незахищених та малозабезпечених верств населення", як складова 

пiдпрограма Програми соцiального захисту населення),  фiнансових (програма 

“Фiнанси сфери послуг"). 

Незалежно вiд функцiональної ролi і змiсту визначених регiональних програм в 

сферi ІТКП їх можна структуризувати як сукупнiсть вiдносно самостiйних блокiв 

(аналітичного, прогнозного, цільового, блоку підпрограм, ресурсного, конструктив-

ного, організаційного), якi виражають функцiональну роль окремих елементiв про-

грами і видiв робiт, пов’язаних з її розробкою. Орiєнтуючись на єдину кiнцеву цiль, 

програми повиннi мати певну єднiсть в методологiї розробки. 

Вихiдною точкою розробки будь-якої регiональної програми має бути аналiз 

об’єкта програмування і зовнiшнього середовища його розвитку. Разом з тим 

аналiтичний блок, відiграючи основну функцiю на етапi “входу” в програму, забез-

печуючи процедуру передпрограмного дослiдження, синтезує в собi і всі послiдуючi 

елементи ітерацiйного процесу дослідження об’єкта програмування на основних 

етапах програми. Звiдси спектр аналiтичних дослiджень, як складова в структурi 

регiональних програм розвитку ІТКП, повинен включати: ретроспективний аналiз і 

оцiнку тенденцiй розвитку об’єкта програмування, стримуючих і сприяючих йому 

факторiв, оцiнку ресурсних можливостей територiї, аналіз просторового розвитку 

об’єкта, оцiнку правових, органiзацiйних умов реалiзацiї проблеми програмного 

вирiшення, ефективностi типових управлiнських дiй щодо її розв`язання, механiзмів 
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ринкової саморегуляції. Формуючи кожну конкретну програму, важливо оптимально 

поєднати загальноприйнятий інструментарiй регiонального аналiзу (4.1) з спе-

цифiчними елементами аналiзу, властивими тiй чи іншiй програмi. Такий методо-

логiчний пiдхiд дозволить вiдiбрати спiльнi “ознаки” для порiвняння завдань у 

кiлькох програм, забезпечити узгодження вирiшуваних проблем, координацiю 

управлiнських дiй. 

Загальна стратегiя формування змiсту регiональних програм в сферi розвитку 

ІТКП вимагає багатоетапних прогнозних дослiджень, якi важливi, як на стадiї перед-

програмної дiяльностi, так і на стадiї формування цiлей, підцілей, оцiнки еко-

номiчних і соцiальних наслiдкiв і її ресурсного обгрунтування. Виконуючи значний 

спектр функцiй в забезпеченнi наукової обгрунтованостi і якостi програми, процеду-

ра прогнозування в процесi розробки регiональних програм в сферi розвитку ІТКП 

повинна виконувати такi завдання: визначення структури процесiв в галузi або сфері 

програмного вирiшення; визначення нормативних цiлей програми і їх кiлькiсна 

оцiнка, визначення необхiдних ресурсiв для їх досягнення; виявлення комплексу 

процесів в “зовнiшньому середовищi” об’єкта програмування, їх впливу на нього; 

оцінка ступеня дисбалансу між можливими значеннями показникiв та нормативни-

ми. Звiдси, в найбiльш загальний склад прогнозiв для цiлей регiонального програму-

вання в сферi ІТКП слiд включити: прогнози факторiв розвитку ІТКП, або конкрет-

ного об’єкту програмування (рiвня грошових доходiв населення, цiн, регiональних i, 

в першу чергу, рекреацiйних ресурсiв, фiнансових і трудових ресурсiв, інвестицій);  

прогнози розвитку платних послуг (потреби населення в послугах, орiєнтованої на 

мiнiмальнi, рацiональнi і високi стандарти споживання, прогнози очікуваного зрос-

тання платоспроможного попиту населення, зумовленого факторами грошових до-

ходiв населення і цін і тарифiв на послуги; прогнози платіжної, інфраструктурної, 

трудової та екологiчної (для рекреацiйних послуг) ємностi регіональних та локальних 

ринків послуг; прогнози можливостей виробникiв послуг, розмiщених на територiї 

регiону; прогнози валового внутрiшнього продукту регіону і частки валової доданої 

вартостi, створеної в ІТКП; прогнози вартостi споживчого кошика, мiнiмального 
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споживчого бюджету, вартостi послуг у їх складi, межi малозабезпечення; прогнози 

індексiв цiн на товари і послуги; прогнози потреби в матерiальних і фiнансових ре-

сурсах; прогнози потреби в спецiалiстах, зайнятостi в сферi послуг; прогнози транс-

формацiї форм власностi та галузевої  структури ІТКП; прогноз кінцевого продукту 

регіональної програми. За своїм призначенням в процесі програмування запропоно-

ванi прогнози слiд розглядати, як фон, на якому прораховуються різні комбiнацiї дiй 

регiональних органів управлiння, однак від їх наукової обгрунтованостi та дос-

товiрностi суттєво залежить якiсть і реальнiсть програм.  

В практицi регiональних органiв управлiння в основному використовуються 

методи експертнi та статистичного однофакторного прогнозування, зокрема, екстра-

поляцiї. При цьому, як правило, експертна оцінка не проходить додаткової оцiнки 

щодо якостi прогнозу. Результати опитування не отримують належної статистичної 

оцiнки. Так, зокрема, в практику не запроваджено розрахунку показникiв узагальне-

ної думки та ступеня узагальненості думок експертів, які є обов`язковими для про-

гнозування з допомогою методів колективної експертної оцінки [181.-С.-81-86]. Це 

допускає високий ступінь суб’єктивiзму при формуваннi прогнозiв, а вiдповiдно не-

достатню правильнiсть оцiнок при прийняттi рiшень. Недолiк експертних методiв 

полягає в тому, що вони не дають прямої кiлькісної оцiнки в разi необхiдностi про-

гнозу обсягiв реалiзації послуг, оскiльки оцінка, як правило стосується не кінцевої 

величини, а факторiв, якi викликають її змiну. Враховуючи нестабiльнiсть еко-

номiчної ситуацiї, нелiнiйнiсть процесiв розвитку окремих елементiв розвитку регіо-

нальних та  локальних ринкiв послуг, не можна вважати надiйними і прийнятними в 

сучасних умовах всi можливi методи екстраполяцiї. 

Це вимагає удосконалення дiючої практики експертного прогнозування, роз-

ширення зони статистичних методiв багатофакторного прогнозування (зокрема ре-

гресiї, кореляцiйного аналiзу) та системи економiчних моделей. Перспектива удо-

сконалення практики прогнозування для цiлей формування регiональних програм 

пов’язана з застосуванням, як моделей описового характеру (наприклад, моделi з 

рiвнянням першого порядку для вибору рішень щодо варiанту програми),  так і мо-
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делей з векторами рiшень, якi при певних критерiях соцiально-економiчного розвит-

ку дозволяють описати передпрограмний, програмний і пiсляпрограмний перiод. 

Так, зокрема, для формування регiональних програм в сферi послуг можна викорис-

тати загальну модель в умовах невизначеностi, мета якої з врахуванням і наявностi 

інформації про змiну середовища в минулому допомогти вiднайти рiшення при пе-

реходi з попереднього структурного стану в новий [367]. Стан економiчної системи 

(сфери послуг) в періоді t+1 можна виразити функцією перетворень:  

(4.17)            
tA Ta At Lt Dt



1
( , , ) , 

де: At - структурний вектор стану системи в момент t, Lt - структурний вектор 

зовнiшнiх умов, Dt - вектор рiшень.  

Використовуючи iндекси рiвнiв економічного розвитку адмiнiстративних ра-

йонiв (2.3) в якості структурного вектора зовнішніх умов 
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, синтетичні індек-

си рівнів обслуговування (Bj) в якості структурного вектора стану сфери послуг в 

момент t, а мінімальні або раціональні нормативи споживання послуг (Nij) в якості 

вектору рішень, можливо спрогнозувати стан системи (рівні споживання послуг Rj) в 

періоді t+1. Співставивши їх з даними пошукового прогнозу: 

(4.18)            
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 , 

можемо виявити дисбаланс в рiвнях бажаного (цiльового) та ймовiрного варіа-

нту розвитку системи, за умови, якщо програма не буде реалiзована. 

В системi прогнозних оцiнок перспективного попиту на послуги в умовах не-

стабiльностi цiн однофакторні моделi розрахункiв інтенсивностi змiн попиту в зале-

жностi вiд величини фактору доходу повиннi бути замiненi двофакторними або бага-

тофакторними, побудованими на системi рiвнянь множинної регресії. Загальна суку-

пність даних, отримана нами в процесі розрахунку індексів рівнів обслуговування в 

(2.3), дозволяє здійснювати такі прогнози в розрiзi адмiнiстративних районiв облас-
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тей Галичини.  

Основним блоком будь-якої регiональної програми є цiльовий, який дозволяє 

сформувати її головну мету, цiль, кінцевий продукт,  конкретизувати головну ціль 

через систему цiлей нижчого порядку. За загальноприйнятим визначенням кiнцевий 

продукт дiяльностi системи - це  те, що система передає у зовнiшнє середовище 

[290.-С.225]. Якщо ІТКП прийняти за зовнiшнє середовище, то кiнцевим продуктом 

системи (регiональної програми) може бути: для програми розвитку обслуговування 

сільського населення - нормативна кiлькiсть об’єктiв на 10000 населення, визначена 

регіональними стандартами ступінь охоплення сфери послуг сільських населених 

пунктів, для програми розвитку і підтримки малого бізнесу - нормативна кількість 

малих підприємств на 1000 населення, визначена згідно з прийнятими умовами кон-

куренції частка малого бiзнесу в загальному обсязі кiнцевого продукту ІТКП, частка 

зайнятих в малих підприємствах сфери послуг; для програми розвитку рекреацiйної 

дiяльностi - бажаний прирiст частки органiзовано вiдпочиваючих, прирiст обсягу ре-

алiзацiї рекреацiйних послуг, пiдвищення показника рекреацiйної активностi тери-

торiї тощо. Якщо за зовнiшнє середовище прийняти РГС, то системою, яка передає 

кiнцевий продукт є весь ІТКП, а таким кiнцевим продуктом - бажаний (або не-

обхiдний) обсяг споживання послуг. Звiдси випливає, що для часткових 

регiональних програм в сферi ІТКП завжди слiд розглядати цiлi першого порядку, 

якi вiдображають призначення ІТКП як системи, і цiлi другого порядку, якi визнача-

ють вклад програми в зовнiшнє середовище, тобто в розвиток ІТКП. 

Методологiчною основою для побудови цiлей другого порядку в кожнiй конк-

ретнiй регiональнiй програмi в сферi розвитку ІТКП слiд вважати, на наш погляд, уз-

годженiсть прогнозних вимог зовнiшнього середовища (нормативних цiлей) і 

очiкуваного стану в розвитку системи за умов тенденцiй, що складаються. Дисба-

ланс мiж ними можна вважати проблемною ситуацiєю, яку визначає цiль другого 

порядку і вимагає вирiшення в процесi реалiзацiї програми. Завдяки такому пiдходу 

вибiр цiлей регiональних програм будується не на суб’єктивних оцiнках, а на грун-

товних прогнозах зовнiшнього середовища, пошукових і нормативних прогнозах. 
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Блок пiдпрограм в складi регiональних програм розглядається як результат де-

композиції функцiй системи і реструктуризації цiлей. Згiдно з прийнятими методи-

ками це  досягається через побудову “дерева цiлей" [192, 197, 198]. В науковiй еко-

номiчнiй лiтературi мiститься декiлька пiдходiв до побудови “дерева цiлей", почина-

ючи з експертних оцiнок, ситуацiйного аналiзу і побудови сценарiїв і закiнчуючи фо-

рмальними прийомами. Оцiнка функцiонального призначення ІТКП в РГС дозволяє 

визначити в якостi основних принципiв реструктуризації і формування блоку 

пiдпрограм такi, як: взаємовиключення (несуперечливiсть) цiлей рiзних рiвнiв, ком-

плекснiсть у висвiтленнi програмної проблеми, багатоварiантність, економiчна об-

грунтованiсть кожного варiанту, забезпеченiсть соцiальних цiлей, достатнiсть скла-

дових пiдпрограм для реалiзацiї функцiй програми, поєднання експертних і форма-

льних методiв визначення системи цiлей і оцiнки пiдпрограм, реальнiсть щодо мож-

ливостей ресурсного забезпечення. 

Проблема ресурсного забезпечення регiональних програм в сучасних умовах 

вiдноситься до найскладнiших. Найменш вiдпрацьованим залишається питання про 

фiнансове забезпечення ІТКП. Мiсцевi ради в сучасних умовах не мають достатньо 

коштiв на виконання складних програм, дiєвого інструменту залучення на цi цiлi 

коштiв пiдприємств та інших суб’єктiв ринку. Складною залишається проблема 

об’єднання коштiв, якi спрямовуються на фiнансування заходiв, передбачених про-

грамами, та їх облiк. Оскiльки об’єднуванi кошти знеособлюються, ускладнюються 

можливостi контролю за їх цiльовим використанням, що негативно відображається 

на загальному рiвнi фiнансового забезпечення регiональних програм. Теоретичного і 

практичного вирiшення вимагають такi проблеми: вiдпрацювання методичних основ 

розрахунку фінансових затрат на програму; визначення джерел фiнансування; розро-

бка методiв концентрацiї коштiв на фiнансове забезпечення; поліпшення контролю 

за їх використанням; оптимальний розподiл фiнансових ресурсiв на програми. 

При вирiшеннi першої проблеми слiд провести розрахунки потреб фінансових 

ресурсiв на забезпечення розробки програми і потреб на фiнансове забезпечення за-

ходiв, якi включаються в неї.  Оптимальним був би на, наш погляд, двохетапний 
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процес розрахунку: 

1. розрахунок фiнансових затрат на розробку програми і досягнення її 

цiльових орiєнтирiв на стадiї формування цiлей програми, в основу слiд покласти ро-

зрахунок затрат на забезпечення прогнозованого приросту споживання послуг в ре-

зультатi реалізації програми на основi укрупнених нормативів затрат у виглядi 

капiтальних вкладень, затрат на матерiальнi ресурси та затрат на додаткове залучен-

ня трудових ресурсiв для реалiзацiї програми. Сумарнi фiнансовi затрати на програ-

му (Fzp) за таких умов  становитимуть: 

 (4.19)          
zp zp rp mrp trpF F K Z Z   ' , 

де: F’zp - затрати на розробку програми; Krp - капiтальнi вкладення, пов’язанi з 

реалiзацiєю програми; Zmrp - матеріальні затрати, пов’язанi з  реалiзацiєю програми; 

Ztrp - затрати, пов’язанi з залученням трудових ресурсiв для реалiзацiї програми. 

2. детальний розрахунок фiнансових затрат на реалiзацiю програмних заходiв,  

зокрема на створення, реконструкцію розширення потужностей сфери послуг, на ро-

звиток виробничої інфраструктури, пов’язаної з функцiонуванням сфери послуг, на 

пiдготовку і перепiдготовку кадрiв, на придбання обладнання, нової технiки, сирови-

ни, матерiалiв тощо. 

В загальному складi в сучасних умовах джерелами коштiв для фiнансування 

регiональних програм в сферi ІТКП можуть стати: кошти державного бюджету (для 

регiональних програм, якi є просторовою реалiзацією загальнонацiональних програм 

в регiонi); кошти мiсцевого бюджету; кошти позабюджетних фондiв (приватизацiї, 

інновацiйних фондiв, пенсiйного), включених до бюджету; кошти фондiв 

соцiального страхування; кошти зацікавлених суб’єктiв ринку. Уже на стадiї форму-

вання джерел фiнансування програм бажано зорiєнтуватись на їх цiльове призначен-

ня. 

В умовах багатоканальностi фiнансування регiональних програм належна ко-

ординацiя дiяльностi в реалiзацiї програмних рiшень може бути забезпечена через 

концентрацiю фінансових ресурсiв шляхом створення в складi мiсцевого бюджету 

спецбюджету, який би включав статтю “затрати на реалiзацiю регiональних про-
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грам". При реалiзацiї регiональної програми в сферi ІТКП вiддiл комплексного роз-

витку сфери послуг облдержадмiнiстрацiї, як головний її замовник, створює фонд 

регiональної програми з відкриттям вiдповiдного рахунку і субрахунків у банках. До 

складу цього фонду крiм коштiв бюджету можуть увiйти: кошти перерахованих по-

забюджетних фондiв, доброчинних фондiв, iнвестицiйних фондiв, довiрчих това-

риств, коштiв суб’єктiв господарювання з сферi ІТКП, кошти пiдприємств сумiжних 

галузей, зарубiжнi інвестиції. В рамках цього фонду доцільно створити фiнансовий 

резерв (9-10%) для гарантiй фiнансування робiт, передбачених регiональними про-

грамами.  

Таким чином, запропонований механiзм фiнансового забезпечення 

регiональних програм в сферi ІТКП включає: цiльове планування фiнансових ре-

сурсiв, механiзм акумуляції коштiв, координацiю їх використання, цiльове викорис-

тання фiнансових ресурсiв, створення фондiв регiональних програм, створення в ра-

мках останніх резервiв фiнансування для безпосереднього фiнансування програм. 

Разом з тим розвиток пiдприємництва, розширення кола суб’єктiв ринкових вiдносин 

в ІТКП, а, вiдповiдно, включення їх в реалiзацiю програм, вiдсутнiсть 

адмiнiстративних методiв залучення коштiв приватного бiзнесу в єдиний фонд 

фiнансування програми, зумовлює необхiднiсть використання змiшаного 

фiнансування програми, коли поряд з централiзованим фондом можуть використову-

ватись нецентралiзованi джерела фiнансування. 

У вирiшеннi проблеми оптимального розподiлу фiнансових ресурсiв на 

регiональнi програми можуть бути використанi два пiдходи: багатоаспектної оцiнки 

програм та умов їх фiнансування (табл. 4.5); розподiл фiнансових ресурсiв на основi 

вибору критерiїв та моделі оптимального розподілу.  

Таблиця 4.5. Багатоаспектна оцінка регіональної програми в сфері ІТКП для 
цілей розподілу фінансових ресурсів. 

Назва програми в сфері 
ІТКП 

Загальна 
вартість 
програми 

Можливий су-
марний обсяг 

позабюджетних 
коштів 

Термін 
реаліза-
ції про-

грам 

Необхідні 
кошти 

бюджету 

Соці-
альний 
ефект 

Еконо-
мічний 
ефект 

Інтег-
ральний 
ефект 

1. Розвиток сільської 
сфери обслуговування 

V1 P1 T1 V1-P1 Ec1 Ee1 Ei1 
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2. Розвиток рекреацій-
ної діяльності 

V2 P2 T2 V2-P2 Ec2 Ee2 Ei2 

3. Обслуговування со-
ціально-незахищених 
та малозабезпечених 
верств населення 

V3 P3 T3 V3-P3 Ec3 Ee3 Ei3 

4. Розвиток і підтримка 
малого підприємництва 

V4 P4 T4 V4-P4 Ec4 Ee4 Ei4 

Позначивши річні бюджетні кошти на цільові програми через S, а бюджетні 

кошти на j-ту програму через xj, формалізуємо основні умови оптимального розподі-

лу: 

умова 1 - всі бюджетні кошти будуть розподілені: 

x1+x2+x3+x4=S; 

умова 2 - виділені кошти на програму в річному бюджеті не перевищують річні 

потреби на j-ту програму: 

j

j j

j

x
V P

T



; 

умова 3 - величина бюджетних коштів додатнє число: 

xj0. 

умова 4 - модель повинна мати нижні межі бюджетних коштів на кожну про-

граму. Для її встановлення визначимо частку Kj потреби на j-ту програму в загаль-

ному обсязі бюджетних коштів: 

j j

j
j

V P
T KS




  . 

Тоді сумарна частка потреби K на всі програми становитиме 
j jK xS  . При  

K>1, вводимо зміну у величини Kj. Замість Kj розглядаємо 
j

j

K
K
K

0
 . Тоді нижня ме-

жа виділених коштів становитиме 
j jK XS  . 

При розглянутих умовах модель оптимального розподілу бюджетних коштів на 

регіональні програми матиме вигляд: 

(4.20)     Z=Ei1x1+ Ei2x2 + Ei3x3 + Ei4x4  max, 

де Eij - інтегральний ефект на одиницю затрачених бюджетних коштів на j-ту 
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програму; 

(4.21)               Eij= Ecj Eej,  

де Eej - річний економічний ефект на одиницю затрачених бюджетних коштів 

на j-ту програму; Ecj - соціальний ефект програми, визначений на основі експертної 

оцінки за коефіцієнтом відносної важливості (Ec=0, …, 1). 

Перевірка моделі на достовірність підтвердила можливість використання її в 

практиці регіональних органів управління. 

Основними елементами будь-якої регiональної програми в ІТКП, як і програма 

взагалi, є програмнi показники, які показують завдання і ступiнь досягнення сфор-

мованих цiлей. Згiдно з використовуваними методиками запропонована їх кла-

сифiкацiя на цiльовi, зведенi програмнi, показники випуску і якості програмної про-

дукції, показники матерiально-технiчного забезпечення, капiтального будiвництва, 

трудовi, показники виробничих потужностей, фiнансовi, соціальнi, економiчної ефе-

ктивностi [193.-С.128]. 

Характеризуючи рiзнi аспекти програмної дiяльностi, така класифікація не до-

сить чітко вiдображає їх функцiональне навантаження щодо висвiтлення стану ре-

алiзацiї завдань програми, його монiторингу. Керуючись цими критерiями в будь-

якій регiональнiй програмi доцiльно видiлити такi групи показникiв: цiльовi про-

грамнi показники (прирiст кiлькостi або обсягу наданих послуг, пiдвищення рiвня 

споживання послуг сiльськими жителями,  прирiст обсягу реалiзацiї рекреацiйних 

послуг тощо); показники-iндикатори оцiнки впливу програмних заходiв на об’єкт 

цiльового управлiння та на розвиток комплексу послуг в цiлому (прирiст валової до-

даної вартості, створеної в ІТКП, зменшення радiуса обслуговування, пiдвищення 

ступеня охоплення сiльських населених пунктiв об’єктами сфери послуг, збiльшення 

частки малих пiдприємств у загальному обсязi реалiзацiї платних послуг населенню 

тощо); ресурснi показники (обсяги фiнансових, матерiальних, трудових ресурсiв, не-

обхiдних і залучених для виконання програми); показники ефективностi програми 

(економiчної, соцiальної, інтегральної); показники-регулятори програми, якi вплива-

ють на процес її реалiзацiї (регiональнi фiнансовi резерви на забезпечення безпе-
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ребiйного фiнансування програм, регiональнi замовлення на виконання робiт для 

цiлей регiональних програм в ІТКП, податковi пiльги тощо).  

Розглядаючи будь-яку регiональну програму як управляєму систему, яка має 

“вхiд” (цiльовi завдання, ресурси) і “вихiд” (параметри, яких ми хочемо досягти),  

програмнi показники доцiльно згрупувати на показники на “входi” (кiлькiсть 

пiдприємств сфери послуг, щiльнiсть мережi) і показники на “виходi” (обсяг спожи-

вання послуг в розрахунку на одного сiльського жителя, частка малих пiдприємств у 

загальному обсязi реалiзацiї послуг тощо). Такий пiдхiд дозволяє забезпечити ком-

плексну характеристику структурних компонентiв, програм, порiвняльний аналiз 

стану системи до і пiсля програмного управлiння. 

Сучасна ситуацiя в системi ІТКП обумовлює необхiднiсть вироблення нової 

концепції щодо управлiння виконанням програми. Це зумовлено в першу чергу тим, 

що в умовах функцiонування пiдприємств рiзних форм власностi ускладнюється кон-

троль за реалiзацiєю програм в зв’язку з їх необов’язковiстю для пiдприємств недер-

жавного сектору. Відсутність належного механiзму забезпечення виконання програм 

може скомпроментувати їх як функцiональний елемент державного і регiонального 

регулювання ринків послуг. Необхiдними умовами реалізації цього завдання слiд 

вважати: легiмiтацiю програм (затвердження мiсцевими органами влади),  їх норма-

тивно-правове забезпечення, гарантiї фiнансового і ресурсного забезпечення про-

грамних заходiв, органiзацiю управлiння програмами, аналiтичне обслуговування, 

створення режиму економiчного сприяння реалiзацiї програм. В сучасних умовах 

успiшна реалiзацiя програми вимагає не стiльки удосконалення механiзмiв контролю 

за виконанням програмних заходiв, скiльки розробки заходiв та інструментiв регу-

лювання процесу реалiзацiї програми. Це вимагає пiдвищення ступенi самостiйностi 

територiальних органiв управлiння щодо регулювання цiн і тарифiв, мiсцевих по-

даткiв, видiлення мiсцевих ресурсiв, бiльш активного використання тих важелiв, якi є 

в їх арсеналi. В якостi інструментiв регулювання виконання регiональних програм 

доцiльно використати: запровадження режиму максимального сприяння приватним 

та іноземним інвестицiям у галузi виробництва сфери послуг, задiяних в програми; 
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звiльнення вiд оподаткування коштiв державного та мiсцевого бюджетiв, видiлених 

цiльовим фiнансуванням на програмнi заходи; запровадження пiльгового оподатку-

вання пiдприємств і органiзацiй всiх форм власностi, якi фiнансують заходи як учас-

ники програм за рахунок власних коштiв; сприяння у наданнi пiльгових цiльових 

кредитiв учасникам регiональних програм; передбачення за рiшенням мiсцевих ор-

ганiв управлiння можливості звiльнення вiд податкiв учасникiв регiональних про-

грам, особливо програми розвитку обслуговування сiльського населення, та програ-

ми обслуговування соцiально-незахищених громадян, а також коштів, видiлених у 

розмiрi спонсорських пожертвувань на цi програми. 

Визначальну роль в органiзацiї управлiння регiональними програмами повинен 

вiдiгравати вiддiл комплексного розвитку сфери послуг, як головний орган 

управлiння ними. За ним слiд закрiпити такi функцiї, як: органiзацiя фiнансування 

програмних заходiв, контроль за дiяльнiстю  учасникiв програми, внесення пропо-

зицiй у вiдповiднi органи мiсцевої та державної влади стосовно фiнансування про-

грами, правил оподаткування та кредитування її учасникiв; нормативно-методичне 

забезпечення, корегування програм, внесення змiн і доповнень; органiзацiя 

аналiтичного забезпечення, взаємодії з усіма  суб’єктами ринку, структурами держа-

вного, інституцiонального та громадського регулювання, органiзацiя монiторингу 

реалiзацiї програми. 

Викладенi методичнi пiдходи до вирiшення проблеми побудови і органiзацiї 

реалiзацiї регiональних програм в сферi ІТКП дозволили вiдпрацювати змiст та ме-

тодики розробки найважливiших з них для дослiджуваного регiону.  До них слiд 

вiднести, в першу чергу, Програму розвитку і пiдтримки малого пiдприємництва.1 З 

огляду на органiзацiйнi та економiчнi проблеми розвитку малих пiдприємницьких 

структур в сферi послуг, регiональна програма розвитку малого пiдприємництва має 

за мету мобiлiзувати можливостi територiальних органiв управлiння та ресурсний 

                                         
Примітка. 1 Запропонована методика апробована в Тернопільській обласній 

адміністрації і отримала позитивну оцінку. 
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потенцiал регiону на створення сприятливих умов для розвитку малого бiзнесу в 

сферi послуг і вироблення ефективного органiзацiйного та економiчного механiзму 

його регулювання та пiдтримки, спрямування його дiяльностi на вирiшення 

соцiальних та економiчних проблем ІТКП та РГС. 

Проведена згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3.04.1996р. 

№404 в мiнiстерствах та регiонах робота з розробки Державної та регiональних про-

грам розвитку малого пiдприємництва на 1997-1998 роки, створила певну організа-

ційну та методичну базу щодо цiлеспрямованої дiї на процеси розвитку малого 

пiдприємництва як складової ринкових перетворень. Однак, ознайомлення з 

досвiдом розробки цих програм в регiонах, свiдчить, що в основу визначення систе-

ми заходiв покладенi інтуїтивнi пiдходи, в них не в достатнiй мiрi врахована  специ-

фіка сфери послуг, соціальна орієнтація діяльності якої вимагає вибіркових підходів 

щодо стимулювання малого бiзнесу в окремих її видах. 

Розробка і реалiзацiя програми розвитку і пiдтримки малого бiзнесу в сферi 

послуг спрямовуються на: формування регіональних та локальних ринків послуг, по-

кращення задоволення потреб населення в платних послугах, забезпечення 

зрiвноваженого розвитку пiдприємництва на територiї адмiнiстративних районiв, 

створення нових робочих мiсць, структурну перебудову ІТКП. Користуючись запро-

понованою вище структурою регiональних програм в сферi ІТКП, її змiст можна 

конкретизувати таким чином (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Структура регіональної програми розвитку і підтримки малого 
підприємництва в сфері послуг населенню. 

Аналiз, як складова розробки програми, повинен носити системний характер, 

тобто включати питання оцiнки мiсця малого бiзнесу в реалiзацiї цiлей задоволення 

потреб населення в послугах, його спiввiдношення з іншими формами 

пiдприємництва, просторових аспектiв розвитку малого бiзнесу, особливостей та ін-
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тенсивностi розвитку в системi певних галузевих груп, його впливу як фактору ін-

ституцiональних перетворень на структуру ІТКП, зовнiшнього середовища розвитку 

малого пiдприємництва на територiї регiону (факторiв сприяючої та стримуючої дiї), 

порiвняльної ефективностi пiдприємств малого бізнесу та інших типів підприємств 

сфери послуг, абсолютної ефективності у функцiонуванні IТКП та РГС. 

Виходячи з результатiв аналiзу та виявлених проблем формується основна цiль 

програми, через структуризацiю і побудову дерева цiлей - система цiлей програми та 

блок пiдпрограм. 

Враховуючи сучаснi можливостi регiональних органiв управлiння, проблема-

тичнiсть вибору найбільш важливих напрямкiв роботи на основi врахування 

найрiзноманiтнiших факторiв, якi не мають загального вимiрника, для забезпечення 

узгодженостi цiлей програми, вибору системи пiдпрограм найбiльш придатним є ме-

тод “колективної експертної оцiнки". Процес побудови дерева цiлей включає: побу-

дову функцiонального “дерева цiлей", комплексу цiлереалiзуючих систем; поперед-

ню їх оцiнку і вiдбір; розробку цiльових нормативiв і ранжування цiлей. Останнє 

здiйснюється шляхом визначення коефiцiєнтiв вiдносної важливостi (КВВ) елементiв 

та коефiцiєнтiв взаємної корисностi елементiв конкретного рiвня  (Кі
вк) [186.-С.65]. 

Цілі регiональної програми розвитку і пiдтримки малого пiдприємництва в сферi по-

слуг з урахуванням глибини вичерпаностi проблеми доцiльно представити чотирма 

рiвнями. Основною цiллю програми є пiдвищення рiвня життя і вирiшення 

соцiальних проблем регiону, якi реалiзуються через цiль другого рiвня - створення 

сприятливого середовища для розвитку малого пiдприємництва в сферi послуг. Кон-

кретизацiю цiлi другого рiвня в елементах третього рiвня “дерева цiлей", здiйснюємо 

на основi розрахунку інтегральних оцiнок КВВ за формулою: 

(4.22)           Ki

Kis

N
s

N

 


1 , 

де Кі - iнтегральна оцiнка і-го елемента; Kis - оцiнка і-го елемента, яку дав s-й 

експерт; N - кiлькiсть експертiв. Коефiцiєнт взаємної корисностi і-го елемента для 

всiх інших елементiв даного рiвня “дерева цiлей” (Ki
bk) розраховується за формулою: 
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      (4.23)             
i

bk

ii

bk

i

n

K K



1

, 

де Ki
bk - коефiцiєнт взаємної корисностi елемента третього рiвня “дерева  

цiлей” для кожного елемента даного рівня, враховуючи кориснiсть елемента для се-

бе; n - кiлькiсть елементiв даного рiвня. Ранжування елементiв третього рiвня “дере-

ва цiлей” програми, здiйснене на основi опитування експертiв і розрахунку інтегра-

льних оцiнок КВВ, наведене в додатку Л табл.Л.1. Здiйснення інтегральної оцiнки 

КВВ окремих елементiв четвертого рiвня “дерева цiлей” передбачає:  

визначення величини Wjs-KВВ j-го елемента четвертого рiвня з урахуванням 

КВВ для кожного s-го експерта:  

(4.24)                    Wjs Kjis
i

bk

i

m

K



1

, 

де Kjis - КВВ j-го елемента четвертого рiвня “дерева цiлей” для j-го елемента 

третього рiвня, визначений s-м експертом; m - кiлькiсть елементiв третього рiвня 

“дерева цiлей";  

визначення величини Wj - інтегрального КВВ j-го елемента четвертого рiвня 

для реалiзації цiлей елементiв третього рiвня, якi вiн деталiзує з врахуванням їх КВВ 

для всiєї групи експертiв:  

(4.25)                           Wj

Wjs

N
s

N

 


1 . 

Застосування наведених формул дозволило здiйснити ранжування елементiв 

четвертого рiвня “дерева цiлей” регiональної програми розвитку і пiтримки малого 

пiдприємництва сфери послуг, що наведенi в додатку Л табл.Л.2, а використання ме-

тодики в цiлому - побудувати “дерево цiлей” програми (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Дерево цілей регіональної програми розвитку малого підприємництва в сфері послуг.
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Одним із завдань регiональної програми є кiлькiсна оцiнка показникiв, на якi в 

своєму розвитку повинен орiєнтуватись малий бiзнес та регiональнi органи 

управлiння у виконаннi функцiй з його пiдтримки. Вирiшення цього завдання вима-

гає розробки групи короткострокових прогнозiв і, зокрема, прогнозiв змiни 

зовнiшнього середовища (основних факторiв) розвитку малого бiзнесу в сферi пос-

луг населенню регiону, платіжної, інфраструктурної та трудоресурсної ємностi регі-

онального (локального) ринку послуг для малого бiзнесу, прогнозу розвитку малого 

пiдприємництва для досягнення нормативних параметрiв програми, прогнози участi 

малих формувань у вирiшеннi фiнансових та соціальних проблем регiону. Визнача-

льним в цiй сукупностi повинен стати прогноз обсягу та структури попиту населення 

на платнi послуги. В умовах невизначеностi, складностi, неординарностi економiчної 

ситуацiї перехiдного перiоду найбiльш прийнятною для цих цiлей є двофакторна мо-

дель, згiдно якої попит на послуги прогнозується як функцiя змiнних (грошових до-

ходiв та індексу цiн на послуги). Побудова виробничої функцiї y=F(x1,x2) залежностi 

обсягу попиту (y) вiд грошових доходiв населення (x1) та індексу цiн на послуги (X2) 

для Львiвської, Івано-Франківської, Тернопiльської областей, дозволила отримати 

показники обсягу платоспроможного попиту на найближчий перiод за трьома 

варiантами змiни прогнозних значень факторiв x1 та x2: песимiстичний - грошовi до-

ходи населення не змiняться, цiни на послуги зростуть в 2 рази; середнiй варiант - 

одночасне зростання грошових доходiв населення і цiн на послуги; оптимiстичний 

варiант - грошовi доходи населення зростуть в 1,5 рази, цiни не змiняться. Обсяги 

прогнозного попиту на послуги, наведенi в додатку М.  

Отриманi результати дозволяють розрахувати платіжну ємність регіональних 

ринкiв послуг (S/
tm) для розвитку малого бiзнесу, як рiзницю мiж прогнозованим по-

питом (S/
t), прогнозованим попитом, який задовольнятиметься через наявну мережу 

пiдприємств (S/
tn), і прогнозованим попитом, який задовольнятиметься в порядку са-

мообслуговування (S/
tc): 

(4.26)             S/
tm= S/

t -S
/
tn -S

/
tc. 

Для дослiджуваних областей платiжна прогнозована ємність регіональних ри-
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нків для розширення малого бiзнесу розрахована в: а) песимiстичному варiантi (об-

сяги надання послуг дiючої мережi скоротяться на 10%, частка самообслуговування 

зросте на 10%), б) середньому (обсяги надання послуг дiючої мережi не будуть ско-

рочуватись, частка самообслуговування залишиться незмiнною); в) оптимiстичному 

(обсяги надання послуг пiдприємствами дiючої мережi зростуть на 10%, частка са-

мообслуговування скоротиться на 10%) (додаток Н табл.Н.1-Н.3). 

Важливим аспектом прогнозного блоку програми має бути прогноз потреби в 

об’єктах малого бiзнесу для цiлей компенсацiї нестачi об’єктiв інфраструктури (ін-

фраструктурної ємностi малого бiзнесу). Показники введення в дiю об’єктiв сфери 

послуг  i-го виду (NUip) обчислюється за формулою [194.-С.115]: 

(4.27)           NUip=Ho
zrNPip-H

o
zrPip(1-qipt), 

де Ho
zr - чисельнiсть населення регiону на початок розрахункового перiоду; 

NPip - нормативна забезпеченiсть об’єктами сфери послуг; Pip - фактична забезпе-

ченiсть 1000 чол. населення об’єктами i-го виду послуг на початок розрахункового 

перiоду; qip - коефiцiєнт вибуття матерiальної бази об’єктiв і-го виду послуг; t - про-

гнозно-розрахунковий перiод. 

Прогноз інфраструктурної ємностi локальних ринкiв послуг Iвано-

Франківської, Львiвської, Тернопiльської областей для залучення малого бiзнесу, 

зорiєнтований на досягнення нормативної забезпеченостi мережi, наведений в дода-

тку П табл.П.-П.3. Отриманi результати свiдчать, що найбiльша інфраструктура єм-

ність для розширення малого бiзнесу в побутовому обслуговуваннi населення (в Те-

рнопiльськiй областi вона складає сумарно на 1996-2000 рр. - 1392.7 роб.мiсць в бу-

динках, пiдприємствах та пунктах побуту, у Львiвськiй - 1623,56 роб.мiсць, Iвано-

Франкiвськiй - 3153,3 роб.мiсць),  в житлово-комунальному господарствi (в Тер-

нопiльськiй - 3522 мiсця в готелях, в Івано-Франківській - 3847,6 мiсць, Львiвськiй - 

6257,9 мiсць). Отриманi результати можна використати для прогнозного розрахунку 

можливостi створення робочих мiсць, а вiдповiдно можливого залучення незайнято-

го населення до виробничої дiяльностi через систему малого бiзнесу. 

Певну специфiку має насичення конструктивного блоку програми розвитку і 
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пiдтримки малого бiзнесу. Розробку і проведення конкретних заходiв програми 

доцiльно здiйснювати в рамках пiдпрограм, сформованих в результатi ранжування 

цiлей. У вiдповiдностi до цiлей третього і четвертого рiвня, якi реалiзуються в сис-

темi названих пiдпрограм, слiд витримати такi основнi вимоги до формування їх 

змiсту. 

У пiдпрограмi “Визначення прiоритетних напрямкiв розвитку малого 

пiдприємництва в сферi послуг населенню регiону” при визначеннi пріоритетiв вра-

хувати: забезпеченiсть населення регiону основними соцiально-значимими видами 

послуг, що входять до складу мiнiмального споживчого бюджету і не можуть бути 

задоволенi шляхом самообслуговування; рiвень дефiцитностi платних послуг в 

розрiзi видiв, рiвень привабливостi окремих галузей і видiв дiяльностi сфери послуг 

для розвитку малого бiзнесу, “трудопоглинання” окремих видiв підприємництва, на-

явнiсть ресурсiв, здатних забезпечити високу економiчну і соцiальну ефективнiсть 

розвитку малих формувань в сферi послуг. Врахування даних критерiїв та результа-

тів анкетного опитування керівників сільськогосподарських підприємств в регiонах 

дозволили видiлити такi пріоритетнi напрямки розвитку малого бiзнесу в сферi пос-

луг: у побутовому обслуговуванні населення - послуги хiмчистки та пралень, лазень, 

ремонт побутових машин, приладiв та телерадiоапаратури в сiльськiй мiсцевостi, по-

слуги з переробки сiльськогосподарської продукцiї, послуги прокату малогабаритної 

технiки та специфiчних знарядь для ведення домашнього пiдсобного господарства; в 

галузi пасажирського транспорту - перевезення сiльських жителiв з населених 

пунктiв, якi не мають автобусного сполучення, дiтей до мiсць навчання, в галузi 

зв’язку - доставка посилок і бандеролей інвалiдам, людям похилого вiку, надання 

поштових послуг на дому для даної категорiї громадян; у сферi житлово-

комунального господарства-послуги по розвитку комунальної мережi для жителiв 

сiльської мiсцевостi, в системi культури - послуги з органiзацiї дозвiлля дiтей; у  ту-

ристсько-екскурсiйному обслуговуванні - органiзацiя сiмейного вiдпочинку на 

вихiднi; в охоронi здоров’я - надання профiлактичних, оздоровчих, консультацiйних 

послуг для інвалiдiв та інших соцiально-незахищених громадян, органiзацiя ре-
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алiбiтацiйних центрiв; у сферi фiзкультури та спорту послуги лiкувальної 

фiзкультури для інвалiдiв. У підпрограмi “Створення органiзацiйних структур 

управлiння розвитком малого пiдприємництва” поряд з визначенням структур вико-

навчої влади, вiдповiдальних за управлiння процесами розвитку малого 

пiдприємництва, доцільно передбачити заходи з налагодження зв’язкiв з аналогіч-

ними структурами в зарубiжних країнах, використання зарубiжного досвiду в регiонi, 

у пiдпрограмi “Формування ринкової інфраструктури для розвитку малого 

пiдприємництва в сферi послуг населенню" - конкретнi завдання з формування еле-

ментiв ринкової інфраструктури для потреб малого бiзнесу в регiонi. У пiдпрограмi 

“Створення клiмату максимального сприяння для забезпечення малого 

пiдприємництва сфери послуг матерiальними умовами виробництва” необхідно 

включити заходи з органiзацiї мережi гуртової та роздрiбної торгiвлi засобами виро-

бництва для малого бiзнесу, органiзацiї виставок, ярмарок, аукцiонних продаж спе-

цифiчних засобiв виробництва для малих бiзнесових структур сфери послуг, налаго-

дження та розширення виробництва спецiального, малогабаритного обладнання, ви-

явлення наявних в регiонi незавантажених виробничих потужностей для переп-

рофiлювання їх на виробництво устаткування для малого бiзнесу, сприяння розвитку 

малих інновацiйних пiдприємств, зорiєнтованих на технiчне вдосконалення основних 

фондiв сфери послуг, заходи з паспортизацiї нежитлових примiщень, створення бан-

ку даних про наявнiсть невстановленого устаткування, об’єкти незавершеного 

будiвництва, якi можуть бути використанi малими пiдприємствами сфери послуг, си-

стему стимулiв виробникам обладнання для малого пiдприємництва сфери послуг, у 

пiдпрограмi “Розробка і впровадження економiчного механiзму регулювання і 

пiдтримки малого бiзнесу в сферi послуг населенню регiону” слід передбачити дії з 

запровадження сучасних механiзмiв фiнансово-кредитної пiдтримки малих форму-

вань в сферi послуг, вдосконалення режимiв оподаткування та цiноутворення; у 

пiдпрограмi “Пiдготовка та перепiдготовка кадрiв для пiдприємницької дiяльностi в 

сферi послуг, створення системи адаптацiї широкого кола населення до ринкових 

умов” - заходи з пiдготовки кадрiв рiзного профiлю, проведення профорiєнтацiйної 
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дiяльностi, поширення серед населення найпростiших знань з основ ринкової еко-

номiки та органiзацiї пiдприємницької дiяльностi; у пiдпрограмi “Забезпечення інфо-

рмацiйної та науково-методичної пiдтримки малого пiдприємництва” - формування 

дiлової консультативної мережi, органiзацiю випуску інформацiйних бюлетенів, ме-

тодичних рекомендацiй, типових пакетiв документiв з питань створення і реєстрацiї 

малих пiдприємницьких структур, органiзацiї облiку та звiтностi розрахункiв з бю-

джетом, складання бiзнес-планiв. 

Незважаючи на органiзацiйний характер програми, надання заходам реальностi 

вимагає ресурсного і, в першу чергу, фiнансового її обгрунтування. Формування ре-

сурсного блоку слiд розглядати як ітерацiйний процес узгодження прогнозованого, 

необхiдного на її розробку та реалiзацiю обсягу фiнансових ресурсiв з обсягом ре-

сурсiв, якi реально можуть бути спрямованi з рiзних джерел фiнансування. 

В результатi формування перерахованих блокiв Програма розвитку і пiдтримки 

малого пiдприємництва повинна бути представлена кiлькiсно-визначеним парамет-

рами-показниками (додаток Р табл. Р.1), що дозволить бiльш якiсно здiйснювати її 

монiторинг. Запропонована методика розробки регiональної програми дозволить пе-

ретворити її в дiєвий інструмент формування конкурентного середовища в сферi по-

слуг. 

Визначальним фактором структурного повороту в економiцi РГС Галичини 

повинен стати розвиток рекреацiйної дiяльностi, забезпечити який можливо лише 

через механізм цілеспрямованої дiї регiональних органiв управлiння, мобiлiзацiю ре-

сурсiв шляхом розробки цiльових регiональних програм. 

Розроблена в складi Державної програми соцiально-економiчного розвитку 

Карпатського регiону пiдпрограма “Розвиток рекреацiйної індустрiї” створила нале-

жну методичну базу щодо формування та забезпечення реалiзацiї програм між-

регiонального характеру. Разом з тим недостатньо розвинутими залишаються 

об’єкти рекреацiї мiсцевого значення, поза увагою залишається формування та 

функцiонування примiських зон, баз вихiдного дня. Все це в сукупностi вимагає роз-

робки програм локального типу, якi формуються і реалiзуються на рiвнi областi, або 
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навiть адмiнiстративного району. 

Основна мета програми - пiдвищення задоволення потреб населення регiону в 

рекреацiйних послугах, створення належних умов оздоровлення та вiдпочинку. Роз-

робка і реалiзацiя програми спрямовується на створення сприятливого ор-

ганiзацiйно-економiчного, соцiального та економiчного середовища для розвитку ре-

креацiї, формування ринку конкурентоздатних послуг на основi ефективного вико-

ристання історико-культурного та природо-ресурсного потенцiалу територiї. 

Користуючись визначеними методологiчними пiдходами її змiст можна пред-

ставити, як сукупнiсть блокiв, насичення яких вiдображає специфiку розвитку ІТКП 

рекреацiйного типу (рис. 4.5). 

Тiсне переплетення процесу надання рекреацiйних послуг з процесами 

вiдтворення рекреацiйних ресурсiв обумовлює специфiку аналiтичного блоку про-

грами, зокрема, необхiднiсть аналiзу поряд з фактором рiвня грошових доходiв насе-

лення таких специфiчних факторiв попиту на рекреацiйнi послуги, як медико-

бiологiчнi, демографiчнi, соцiально-економiчнi, оцiнки в складi факторів пропозицiї 

мiсцевих рекреацiйно-природних умов, геополiтичного положення регiону, екопри-

родного середовища, наявностi рекреацiйних зон. Важливо згрупувати останнi за 

рiвнем регiонального значення: мiжрегiональнi, регiональнi, примiськi, визначити 

потенцiйнi рекреацiйнi зони.  

Формуючи програму доцiльно здiйснити ретроспективний аналiз розвитку ре-

креацiйної індустрiї за 5-10 рокiв, виявити причини, якi його стримують. Здiйснюючи 

аналiз умов та тенденцiй розвитку рекреацiйної дiяльностi в регiонi, слід врахувати, 

що в сучаснiй статистичнiй звiтностi вона не розглядається в якостi цiльового струк-

турного елементу, розосереджена в рiзних блоках і недостатньо представницька. Це 

вимагає додаткового збору інформацiйних первинних даних дiяльностi об’єктiв рек-

реацiї на територiї регiону, даних вiддiлу земельних ресурсiв, вiддiлу охорони при-

роди, геологiчних об’єднань та інших органiзацiйно-управлiнських структур.  
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Рис. 4.5. Структура регіональної цільової програми “Розвиток рекреацій-
ної діяльності”. 

При аналiзi ресурсної бази рекреацiї слiд вивчити динамiку змiни земельних площ, 

введених пiд рекреацiйне використання, розглянути комплекснi схеми розмiщення 

рекреацiйних зон на територiї регiону, а також схеми розмiщення продуктивних сил, 

схеми районних планiровок. Змiну мережi рекреацiйних об’єктiв, в тому числi за 
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вiдомчою приналежнiстю, формами власностi можна проаналiзувати на основi ста-

тистичної звiтностi (Ф-4 - вiдпочинок), а якiсть роботи рекреацiйної сфери - на ос-

новi інформацiї, що акумулюється у первинних звiтах санаторно-курортних та тури-

стсько-екскурсiйних об’єктiв. Важливе мiсце в системi аналiтичних дослiджень по-

винна зайняти оцiнка споживання рекреацiйних послуг.  

Специфiка рекреацiйної дiяльностi, обумовлена орiєнтацiєю на локальнi ресур-

си і суттєвим впливом природного фактору, обумовлює специфiку прогнозованого 

блоку регiональної програми рекреацiї. Поряд з прогнозами факторiв попиту на рек-

реацiйнi послуги (захворюваностi, стану споживчого ринку) існує об’єктивна не-

обхiднiсть формування прогнозiв освоєння рекреацiйного потенцiалу регiону, розви-

тку транспортної мережi, можливостей трудозабезпечення, прогнозiв інвестицiйної 

привабливостi рекреацiйної дiяльностi в тому чи іншому районi тощо. Специфiчних 

пiдходiв вимагає прогноз рекреацiйної ємностi регiону. 

Ємність регіонального (локального) ринку рекреацiйних послуг визначається 

попитом і пропозицiєю. Однак на вiдмiну вiд ринку повсюдних послуг, де платіжна 

ємнiсть регіональних та локальних ринків визначається платоспроможним попитом 

населення регiону, платіжна ємність регіонального (локального) рекреацiйного рин-

ку обумовлюється рiзноманiтними факторами (сезонністю, видом рекреацiйної пос-

луги, рiвнем сформованостi попиту) і обмежується ресурсною мiсткiстю регiону, що 

в свою чергу визначає повноцiнний (коли пiдтверджується пропозицiєю),  або при-

хований (коли не забезпечується пропозицiєю) попит. Звiдси оцiнка ємностi регіона-

льних та локальних ринків рекреацiйних послуг вимагає визначення рекреацiйної 

мiсткостi ресурсiв. Аналiз теоретичних пiдходiв дозволяє визначити такi з них, як: 

оцiнка природо-ресурсної рекреацiйної мiсткостi, що грунтується на методологiї 

природо-рекреацiйного потенцiалу [214.- С.65-66]; оцiнка екологічної рекреацiйної 

мiсткостi, що грунтується на нормативах максимальних екологiчних навантажень на 

ландшафти; оцiнка матерiально-технiчної мiсткостi рекреацiйної територiї на основi 

аналiзу забезпечення рекреацiйної дiяльностi об’єктами рекреацiйної, виробничої та 

соцiальної інфраструктури; оцiнка ресурсного (в тому числi кадрового, фiнансового, 
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матерiально-технiчного забезпечення рекреацiйної дiяльностi. 

Вказанi пiдходи можуть бути покладенi в основу прогнозiв рекреацiйної 

мiсткостi регiонiв. Прогнозуючи величину ємності рекреацiйного ринку в процесi ро-

зробки регiональної програми слiд синтезувати дану інформацiю з прогнозною інфо-

рмацiєю про фактори попиту, визначивши цим самим ємність локального рекре-

ацiйного ринку як певну кiлькiсть (вартiсть) послуг, яку може поглинути ринок за 

певних умов у визначений промiжок часу. Іншими словами, необхiдно обрати мо-

дель, яка б врахувала сезоннiсть попиту, територiальну локалiзацiю рекреацiйної 

дiяльностi, мiсткiсть рекреацiйних об’єктiв певного типу, мiсткiсть рекреацiйних 

об’єктiв в перiод максимального розгортання. Таким вимогам могла б вiдповісти му-

льтиплiкативно-аддитивна модель розрахунку ємностi рекреацiйного ринку послуг: 

(4.28)                 Str     (Mri+ Ai+ Soi) kie kic kiq kil
i=1

n

,  

 де Str - ємність рекреацiйного ринку послуг; Mr - кiлькiсть (вартість) і-го виду 

послуг, яку може поглинути органiзована мережа об’єктiв рекреацiї; Ai - кiлькiсть 

(вартiсть) і-го виду послуг, яка може бути надана через альтернативнi форми обслу-

говування рекреантів; Soi - кiлькiсть (вартiсть)  виду послуг, яка задовольняється че-

рез самообслуговування (неорганiзований) туризм; kie- коефiцiєнт еластичностi спо-

живання і-го виду рекреацiйних послуг в залежностi вiд змiни цiн (або грошових до-

ходiв населення); kic - коефiцiєнт сезонностi споживання і-го виду послуг; kiq - ко-

ефiцiєнт диференцiацiї споживання виду послуг в залежностi вiд рiвня грошових до-

ходiв населення; kil - коефіцієнт територіальної локалізації рекреаційної діяльності і-

го виду (4.1).  

Визначаючи рекомендовану методику, як один із пiдходiв до розрахунку про-

гнозної ємностi регіональних та локальних ринків рекреацiйних послуг, вважаємо що 

в процесi розробки регiональної програми розрахунки мають носити багато-

варiантний характер і базуватись на аналогових моделях, нормативних 

(рацiоналiзованих) розрахунках, методиках експертної оцiнки та ін. Результати 

аналiзу та прогнозу стану, тенденцiй та факторiв розвитку рекреацiйної індустрiї в 
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регiонах Галичини та залучення методiв колективної експертної оцiнки дозволило 

сформувати цiль другого порядку в “Програмi розвитку рекреацiйної дiяльностi", 

здiйснити реструктуризацiю та ранжування цiлей і пiсля побудови дерева сформува-

ти блок підпрограм (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Дерево цілей регіональної програми розвитку рекреаційної діяль-
ності. 

Цiллю другого порядку в регiональних програмах розвитку рекреацiйної 

дiяльностi є створення ємного ринку рекреацiйних послуг рiзної категорiйностi,  

орiєнтованого на диференцiйований попит і диференцiйованого за цiнами. Статисти-

чна обробка даних “колективної експертної оцiнки", зокрема розрахунки ко-
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ефiцiєнтiв вiдносної важливостi та коефiцiєнтiв взаємної корисностi, дозволили 

отримати ранжування цiлей третього і четвертого порядку програми (додаток Р 

табл.Р.2-Р.3), а сформоване “дерево цілей” - зміст основних підпрограм регіональної 

програми розвитку рекреаційної діяльності:  

пiдпрограма “Модернiзацiя традицiйних зон і їх розширення, освоєння нових 

рекреацiйних зон, їх облаштування” мiстить заходи з розширення мережi об’єктiв 

санаторно-курортного та туристсько-екскурсiйного обслуговування, об’єктiв вироб-

ничої і соцiальної інфраструктури на територiї зон, здiйснення пошукових робiт з ви-

явлення і вивчення перспективних лiкувальних гiдромiнеральних ресурсiв, заходи з 

реконструкції дiючих об’єктiв з врахуванням сучасних вимог щодо комфортностi об-

слуговування, освоєння, облаштування нових рекреацiйних зон, освоєння і реконст-

рукцiї нових туристичних мiсцевостей з новим будiвництвом комплексу будiвель і 

споруд, обладнання санаторно-курортних споруд на належному рiвнi комфортностi;  

пiдпрограма “Розвиток обслуговуючих і допомiжних видiв дiяльностi” перед-

бачає цiлеспрямовану дiяльнiсть на будiвництво дорiг, регенерацiю автошляхiв рек-

реації, налагодження повiтряних зв’язкiв, розвиток прирекреацiйного 

сiльськогосподарського виробництва, заходи з розвитку служби зв’язку рекреації, 

розвитку і переоснащення об’єктiв комунального господарства і побутового обслу-

говування населення, модернiзацiї, реконструкцiї і будiвництва об’єктiв громадсько-

го харчування, розвиток об’єктiв з надання банкiвських та страхових послуг рекреа-

нтам, розвиток вищих і середнiх закладiв з пiдготовки фахiвцiв з рекреацiйної 

дiяльностi, будiвництво житла, шкiльних, дошкiльних та інших соціально-

культурних закладiв для забезпечення умов життєдiяльностi працiвникiв сфери рек-

реацiї; 

пiдпрограма “Розвиток мiських та примiських рекреацiйних зон передбачає за-

ходи з упорядкування вiдпочинку в гiдропарках, зонах водоймищ (рiчках, озерах, 

ставках),  будiвництво вiдкритих і критих автостоянок, примiських мотелiв, 

кемпiнгiв, автокемпiнгiв, пiд’їзних шляхiв до мiсць примiського вiдпочинку, 

будiвництво об’єктiв громадського харчування, барiв, ресторанiв, експрес-кафе то-



 319

що; 

пiдпрограма “Вiдновлення рекреацiйного середовища регiону" - мiстить ком-

плекс робiт з дендрології паркiв в рекреацiйних зонах, створення рекреацiйних зон 

державних природних нацiональних паркiв, природних ландшафтних рекреацiйних 

парків, пiдготовку до рекреацiйного використання спелеоресурсного потенцiалу 

регiону, створення історико-заповiдних рекреацiйних та етнографiчно-рекреаційних 

територій; 

пiдпрограма “Розвиток нових форм органiзації рекреацiйної дiяльностi” перед-

бачає заходи з створення територiально-господарських комплексiв типу санаторний 

комплекс, рекреацiйне селище, гiрськолижний центр, санаторно-оздоровчий, турист-

ський, вiдпочинковий комплекс, комплекс елiтарної рекреацiї, мiжнародний рекре-

ацiйний центр, створення курортних технополiсiв, освоєння нетрадицiйних видiв ре-

креацiйної дiяльностi; 

пiдпрограма “Iнстуцiональнi перетворення, реформування власностi в рекре-

ацiйнiй сферi” - синтезує дiї з розвитку приватної пiдприємницької  туристської, са-

наторно-курортної, вiдпочинкової дiяльностi, розвитку спiльних пiдприємств з учас-

тю іноземних інвесторiв, створення зон вiльного пiдприємництва рекреацiйного 

профiлю, проведення поетапної інвентаризацiї об’єктiв санаторно-курортного та ту-

ристсько-екскурсiйного обслуговування, оцiнки спелеоресурсiв, цiнностi 

гiдромiнеральних ресурсiв регiону, проведення кадастрової оцiнки рекреаційних та 

курортооздоровчих земель, групування об’єктiв за вiдомчим призначенням та рiвнем 

рентабельностi для визначення перелiку, що пiдлягає приватизацiї, встановлення 

етапностi приватизацiї для рiзних категорiй рекреацiйних об’єктiв, встановлення ме-

ханiзму монiторингу пiсляприватизацiйної дiяльностi об’єктiв.  

Враховуючи специфiку рекреацiйної дiяльностi, і, зокрема, її територiальну 

вiдокремленiсть вiд мiсць проживання як рекреантiв, так і досить часто людських ре-

сурсiв, задiяних в їх обслуговуванні, в ресурсному блоцi програми слiд передбачити 

декiлька аналiтико-розрахункових зрiзiв ресурсного обгрунтування програми і, зок-

рема: трудоресурсний (розрахунок трудової ємностi локального рекреацiйного рин-



 320

ку, рекреацiйної зони,  розрахунок потреби за професiями, трудових ресурсiв окрес-

леної територiї, фактичного і очiкуваного рiвня зайнятостi); фiнансовий (прогноз по-

треби в фiнансових ресурсах, розрахунки необхiдних і можливих обсягiв бюджетно-

го фiнансування, обсягів фінансування з інших джерел); інвестицiйний (прогноз ін-

вестицiйної активностi в сферi рекреації регiону, розрахунки необхiдного і можливо-

го обсягу реальних інвестицiй), транспортно-забезпечуючий (розрахунки потреби у 

будiвництвi, розширеннi автомобiльних, залiзничних, повiтряних шляхiв сполучення, 

розрахунки потреби в транспортних засобах для обслуговування рекреантiв),  інфра-

структурно-забезпечуючий (розрахунки потреби в об’єктах виробничої, рекреацiйної 

та соцiальної інфраструктури для забезпечення необхiдної комфортностi обслугову-

вання). 

Сформована в умовах галузевого принципу управлiння вiдомча розосере-

дженiсть об’єктiв рекреацiйної дiяльностi загострює проблему органiзацiї виконання 

програми. Формуючи органiзацiйний блок регiональної програми розвитку рекре-

ацiйної дiяльностi, слiд врахувати, що на сьогоднi функцiї управлiння нею розпоро-

шенi мiж цiлим рядом управлiнських структур. Так, зокрема, питаннями розмiщення 

рекреацiйних зон та їх просторової органiзацiї займаються управлiння архiтектури та 

мiстобудування вiдповiдних регiональних органiв управлiння; резервування земель 

для рекреацiйного освоєння, формування заповiдних територiй рiзного рангу є пре-

рогативою земельних вiддiлiв вiдповiдних органiв мiсцевої влади, рекреацiйне осво-

єння лiсiв - управлiння лісового господарства. Проблеми санаторно-курортного ліку-

вання знаходяться у вiданнi управлiнь охорони здоров’я, туристсько-екскурсiйного 

обслуговування та вiдпочинку - у вiддiлах туризму і екскурсiй, або у вiддiлах плат-

них послуг управлiнь торгiвлi та послуг, проблеми антропогенного впливу рекре-

ацiйної дiяльностi - в полi зору природоохоронних вiддiлiв. За таких умов синх-

роннiсть учасникiв програми в реалiзацiї її завдань, а, вiдповiдно, і реальнiсть вико-

нання програми може бути досягнута через створення координацiйного центру з пи-

тань органiзацiї розробки і реалiзацiї програми, функцiї якого мiг би виконувати 
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вiддiл комплексного розвитку сфери послуг регiону.1 

Формування перерахованих блокiв “Програми розвитку рекреацiйної 

дiяльностi” дозволяє побудувати систему кiлькiсних показникiв її оцiнки, якi можуть 

бути покладенi в основу монiторингу її реалiзацiї (додаток Р табл.Р.4). 

Таким чином, механiзм розробки і реалiзацiї регiональних програм в сферi по-

слуг населення будується на спiльностi цiлей першого порядку, спiльностi методич-

них принципiв регiонального програмування в цiй сферi та синтезуваннi спе-

цифiчних особливостей кожної програми, що дозволяє вивести теоретичнi розробки 

на конкретну прикладну дiяльнiсть в сфері регiонального управлiння. 

 4.3. Організація інвестування та координація інвестиційної діяльно-

сті як інструменти просторового розвитку регіональних та локальних ри-

нків послуг 

Розвиток регіональних та локальних ринків послуг тісно пов’язаний з перспек-

тивами і наслідками інвестиційної діяльності в них. Інвестиційна криза, яка охопила 

економіку України, призвела до двох негативних явищ в розвитку економічного по-

тенціалу ІТКП - скорочення мережі інфраструктурних об’єктів, поглиблення терито-

ріальної диспропорційності в їх дислокації. 

Аналіз територіальної організації ІТКП, сформованої в результаті трансформа-

ційних перетворень, що відбулись в ньому в останній період (2.3), дозволив виявити 

спектр суперечностей, які негативно відображаються на кінцевих результатах функ-

ціонування комплексу: суперечності між госпрозрахунковими критеріями розміщен-

ня підприємств сфери послуг і критеріями соціальної справедливості; суперечності 

між інтересами міністерств та відомств, які мають свої об’єкти сфери послуг на те-

риторії, та інтересами території в комплексному розвитку; суперечності між розмі-

щенням підприємств, що формуються як ініціативні підприємницькі структури, і за-

                                         
Примітка. 1 Методика формування програми апробована і впроваджена в ро-

боті Яремчанської міської ради Івано-Франківської області. 
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вданнями зрівноваження умов життя населення на території адміністративних райо-

нів; суперечності між необхідністю першочергового інфраструктурного облаштуван-

ня території і структурою виробничих інвестицій; суперечності між сформованим 

адміністративним поділом і необхідним ареалом для вирішення завдань просторово-

го розвитку мережі об’єктів обслуговування, зон їх обслуговування; суперечності 

між величиною створюваного в регіоні (області, адміністративному районі) чистого 

продукту і потребами фінансування розвитку ІТКП; суперечності між потребою ро-

зширення інфраструктури об’єктів сфери послуг і рівнем інвестиційної активності в 

цю сферу в тому чи іншому регіоні. 

Інтегрованість цих суперечностей вимагає аналізу причин їх виникнення та ці-

лісного підходу до їх розв’язання. Проведені дослідження свідчать, що загострення 

проблеми інтересів в інвестиційному процесі в ІТКП викликано не тільки інвести-

ційною кризою, але й недоліками територіальної організації ІТКП, які залишились в 

спадок від старої системи організації інвестиційного процесу, зміною умов інвести-

ційної діяльності і складу інвесторів в економіці перехідного періоду, неможливістю 

застосування старих прийомів вирішення просторових та інвестиційних проблем, не-

відпрацьованістю механізмів інвестиційного менеджменту в практиці діяльності ін-

весторів та регіональних органів управління. 

Інвестиційна криза в сфері послуг викликана поряд з загальними (скорочення 

можливостей інвестиційної діяльності підприємств в умовах економічного спаду, на-

пруженість державного та місцевого бюджетів, нерозвиненість ринку капіталів, фон-

дового ринку, незацікавленість і неготовність до активної ролі в інвестиційному про-

цесі банків, відсутність умов для нарощування підприємствами власних інвестицій-

них ресурсів) і специфічними причинами - відсутність структурних зрушень в сторо-

ну розвитку галузей, які зорієнтовані на споживчий ринок, невизначеність стратегіч-

но привабливих напрямів в сфері послуг для зовнішніх та внутрішніх інвесторів, не-

досконалість і затягнутість процесів приватизації ІТКП, які не дозволили сформувати 

власника, орієнтованого на інвестиції. 

В умовах планової економіки інфраструктура сфери послуг в регіонах форму-
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валась під впливом багатьох каналів фінансування її об’єктів, недостатньої ролі міс-

цевих бюджетів в їх складі, слабості існуючих на той час механізмів концентрації ре-

сурсів на ці цілі. Фактично інвесторами в розвиток ІТКП виступали: держава (в особі 

державних та регіональних органів управління за рахунок коштів державного і міс-

цевих бюджетів), громадські організації (профспілки, творчі спілки), підприємства 

сфери послуг (за рахунок коштів, одержаних від госпрозрахункової діяльності), під-

приємства (колгоспи, організації) за рахунок коштів, передбачених на соціальний ро-

звиток. Для індустріальних центрів будівництво відомчих об’єктів за рахунок фондів 

соціального розвитку підприємств стало домінуючим. В сільській місцевості основна 

частина інвестиційної діяльності в сфері ІТКП закріпилась за колгоспами та радгос-

пами. Така структура інвесторів і джерел фінансування дозволила класти в основу 

регулювання інвестиційної діяльності механізм прямого управління інвестиціями. 

Розміщення об’єктів сфери послуг в процесі будівництва здійснювалось на основі 

галузевих і територіальних схем розміщення продуктивних сил, районних планіро-

вок, запровадження ступінчастої системи міжпоселенського обслуговування на ос-

нові планових нормативів забезпеченості об’єктами сфери послуг відповідного кон-

тингенту населення. Проблема невідповідності створюваного в територіальних оди-

ницях продукту потребам інвестування розвитку мережі сфери послуг вирішувалась 

через централізований перерозподіл ресурсів створеного національного доходу. 

Практикувався механізм дольової участі підприємств та організацій у будівництві 

об’єктів сфери послуг, закріплення за місцевими органами управління статусу єди-

ного замовника. На практиці ж місцевим Радам доводилось вирішувати ці проблеми 

з міністерствами, відомствами, підприємствами ціною великих зусиль. В умовах фо-

рмування ринкових відносин, коли діяльність підприємств повинна спрямовуватись 

на зниження затрат виробництва з метою підвищення конкурентності своєї продук-

ції, забезпечення гарантованої рентабельності виробництва послуг, використання та-

ких підходів стає неприйнятним. Слід врахувати, що в економіці перехідного періоду 

суттєво змінюється склад інвесторів в ІТКП. 

Модель інвестицій в сфері послуг в сучасних умовах включає: власні кошти 
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підприємств сфери послуг, незначні централізовані капітальні вкладення у вигляді 

незбалансованих бюджетних та позабюджетних ін’єкцій, незначні кошти банків у 

вигляді середньострокових і довгострокових вкладень, кошти іноземних інвесторів, 

незначні фінансові надходження з фондового ринку, який починає формуватись. 

Оцінка ситуації, яка складається в сучасному інвестиційному процесі  в ІТКП, 

свідчить про необхідність пошуку нових механізмів регулювання інвестиційної дія-

льності, вирішення проблем просторового розвитку і географії капіталовкладень в 

сферу послуг. Інвестиційна діяльність багаточисленного складу інвесторів в ІТКП на 

території регіону не повинна бути стихійним процесом, викликаним бажанням того 

чи іншого інвестора інвестувати капітал в ту чи іншу галузь сфери послуг регіону. 

Оскільки процес цієї діяльності в результаті його завершення може мати суттєвий 

вплив (позитивний або негативний) на розвиток ІТКП І РГС, то він повинен здійс-

нюватись при тісній взаємодії її суб’єктів з одного боку, органів місцевого управлін-

ня з другого, відпрацюванні механізмів їх участі в ньому. Досвід країн з розвиненою 

ринковою економікою свідчить, що інвестиційна діяльність в тій чи іншій сфері РГС 

вимагає стрункої системи її організації і координації дій інвесторів. 

В дореформений період роль регіональних органів управління в організації і 

координації інвестиційної діяльності з ІТКП зводилась до функцій: виділення майда-

нчика будівництва, погодження обсягів будівництва з потужностями будівельних ор-

ганізацій в період інвестиційного буму, вирішення проблеми збалансованості будма-

теріалами, залучення підприємств, організацій до пайової участі у будівництві 

об’єктів сфери послуг. Ознайомлення з практикою діяльності регіональних органів 

управління в сфері організації та координації інвестиційної діяльності свідчить, що 

не зважаючи на суттєві зміни в характері та умовах інвестиційного процесу, регіона-

льний менеджмент в ній залишається недостатньо дієвим та ефективним. Недоско-

налість правової бази інвестиційної діяльності, нечітка визначеність функцій регіо-

нальних органів управління в економіці ринкового типу, поєднуючись з непідготов-

леністю менеджерів державних і приватних підприємств до аналізу і підготовки ін-

вестиційних проектів і їх впровадження, недостатньою фіксацією обсягів інвестуван-
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ня в офіційній статистиці, недостатньою діяльністю регіональних органів управління 

в залученні іноземних інвестицій та стимулюванні внутрішніх інвесторів, збережен-

ням багатьох елементів попереднього механізму капітальних вкладень, стає гальмом 

інвестиційного процесу в сфері послуг регіону, призводить до порушення принципів 

її територіальної організації і зниження ефективності її функціонування. 

Спектр охарактеризованих проблем визначає перелік завдань, які повинні ви-

рішувати учасники інвестиційного процесу в ІТКП. До них слід віднести: 

 досягнення регіональних стандартів з рівнях обслуговування всіх категорій 

населення незалежно від типу територіально-адміністративної одиниці; 

 реалізація концепції оптимальної територіальної організації сфери послуг з 

точки зору підвищення економічної та соціальної ефективності її функціонування; 

 вибір пріоритетних напрямів інвестицій з окремі сектори ІТКП з метою його 

реструктуризації та вирішення проблем структурної перебудови економіки регіону; 

 забезпечення діалектичного поєднання інтересів інвесторів і території в сфе-

рах їх пересічення (створення робочих місць, підготовка кадрів для підприємств 

сфери послуг, створення необхідних умов для життєдіяльності населення, в тому чи-

слі працівників підприємств, що інвестують, розвиток виробничої інфраструктури, 

реалізація природоохоронної політики); 

 раціональне використання ресурсів для комплексної забудови міст і сільських 

населених пунктів, врахування вимог щодо їх планіровки, створення приміських зон, 

зон відпочинку, санаторно-курортних комплексів; 

 забезпечення посилення інтегрованості ІТКП, диверсифікації виробництва по-

слуг, розвиток комбінування і кооперації, створення системи інфраструктури 

об’єктів сфери послуг, яка зачіпає інтереси багатьох галузей та інвесторів; 

 оцінка масштабів діяльності держави (регіональних органів управлінь ня) в 

галузі інвестиційних рішень і розміру держаних інвестицій; 

 залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для активізації процесів розвитку 

локальних ринків послуг, особливо в депресивно вражені галузі та регіони; 

 нейтралізація дій ринкових цін на вибір напрямку інвестицій в приватному се-
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кторі; 

 економічна, соціальна та екологічна оцінка інвестиційних проектів в сфері 

ІТКП; 

 забезпечення обгрунтованості інвестиційних рішень на основі багатоваріант-

них та багатофакторних оцінок, координація дій в їх реалізації, “відслідковування” 

зовнішніх змін, негативних явищ, аналіз кон’юнктури будівельного ринку. 

В сфері вирішення цих завдань можна виділити три найважливіших спектри 

спільної дії регіональних органів управління з інвесторами: стратегічне планування, 

координація інвестиційної діяльності, організація інвестиційного процесу в ІТКП. 

Стратегічне планування, як принципово нова форма управління інвестиційною дія-

льністю для вирішення проблем просторового розвитку ІТКП, покликане забезпечи-

ти: реалізацію просторової стратегії, як системи концептуальних положень про най-

більш ефективні напрямки його розвитку; оптимальне розміщення мережі об’єктів з 

метою досягнення регіональних стандартів обслуговування; визначення пріоритет-

них напрямків інвестицій, вироблення критеріїв щодо відбору, оцінки та стимулю-

вання інвестиційних проектів; досягнення міжгалузевої комплексності в розвитку 

ІТКП. Основна мета стратегічного планування економічного розвитку ІТКП в регіоні 

- виробити інвестиційну стратегію і оптимальне розміщення послуг. Формою страте-

гічного планування можуть стати бізнес-плани, які розробляються учасниками регі-

онального інвестиційного процесу. Враховуючи їх склад, визначену нами концепцію 

організаційно-економічного механізму функціонування ІТКП як єдність складових 

саморегулювання і демократичного регулювання, очевидно, що для забезпечення ці-

леспрямованості стратегічного планування, поєднання інтересів виробників послуг і 

території, бізнес-плани мають бути представлені двома принципово відмінними, але 

орієнтованими на єдину ціль їх видами: регіональним бізнес-планом розвитку ІТКП, 

бізнес-планами інвесторів. Бізнес-план інвестора, як базовий документ обгрунтуван-

ня ефективності, доцільності і концепції реального інвестиційного проекту в сфері 

ІТКП, є стандартним для більшості країн з розвиненою ринковою економікою доку-

ментом, який дозволяє сформувати у інвестора чітке уявлення про масштаби і форми 
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бізнесу, обсяг необхідних інвестицій і терміни їх повернення, ризики, пов’язані з ре-

алізацією проекту та інші його характеристики. Стратегічний план економічного ро-

звитку сфери послуг на території регіону (регіональний бізнес-план), покликаний 

сприяти виробленню вірних управлінських рішень щодо залучення доцільних інвес-

тиційних проектів в ІТКП і видачі дозволу на їх розміщення на тій чи іншій терито-

рії. На відміну від регіональних програм в сфері ІТКП, які покликані стати важелем 

його структурної перебудови і розв’язання “вузьких місць”, і носять елементи вказі-

вного характеру для учасників програм, регіональний бізнес-план покликаний стати 

інформаційним документом, як для управлінців, так і інвесторів, що виступає ін-

струментом координації розміщення інвестицій і підприємницької діяльності в ІТКП. 

Якщо розробка бізнес-планів інвесторів в Україні знаходиться в зародковому стані, 

то доцільність формування регіональних бізнес-планів і їх використання в практиці 

регулювання інвестиційної діяльності та вирішення проблем просторового розвитку 

ІТКП не визначена навіть на рівні постановки проблеми. 

Розробка проектів будівництва об’єктів в різних галузях сфери послуг в доре-

формений період здійснювалась спеціалізованими галузевими інститутами. Основ-

ною продукцією таких проектів була технічна документація. З трьох основних аспек-

тів проекту - технічного, маркетингового, фінансового, основна увага зосереджува-

лась на першому. Основним документом з будь-якого проекту було техніко-

економічне обгрунтування (ТЕО), в розробці якого домінували галузеві підходи. 

ТЕО використовувались в основному для обгрунтування виділення коштів держав-

ного бюджету. В сучасних умовах, коли суттєво розширюється склад інвесторів в 

ІТКП, як за статусом (державні і недержавні), так і джерелами фінансування, ТЕО в 

розробленій його формі є недостатнім, виникає потреба більш ефективного плану-

вання проектів з врахуванням стратегічної орієнтації на основі інтегрованого фінан-

сового і економічного аналізу, запровадження методів і технології бізнес-

планування, як на рівні інвесторів (фірм), так і на рівні регіональних органів управ-

ління. 

Звідси надзвичайно актуальним для практики і теорії стає відпрацювання ме-
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тодологічних і методичних аспектів бізнес-планування. Ознайомлення з вітчизняною 

та зарубіжною літературою [28.-C.121], дозволяє сформувати таку структуру бізнес-

плану інвестора в ІТКП: коротка характеристика інвестиційного проекту, його мета, 

висновки про перспективність та найбільш доцільні форми; характеристика галузі 

сфери послуг, в якій реалізується проект; характеристика видів послуг, які надавати-

муться; розміщення об’єкта; аналіз ринку; плановий обсяг і структура послуг, які на-

даватимуться; забезпеченість обсягу послуг основними факторами виробництва; 

стратегія маркетингу; управління реалізацією інвестиційного проекту; оцінка ризи-

ків, форми їх страхування;  фінансовий план; стратегія фінансування. Для забезпе-

чення єдності в обгрунтуванні інвестиційних проектів така структура бізнес-плану 

рекомендується для всіх типів інвесторів, в тому числі держави в особі регіональних 

органів управління. Якщо інвестиційний проект виконується за рахунок змішаного 

фінансування (органів місцевої влади і фірм), то бізнес-план за запропонованою фо-

рмою розробляється спільно. 

Регіональний бізнес-план, як форма регулювання інвестиційної діяльності, бу-

дується, виходячи з припущення, що всі інвестори (держава, підприємства всіх форм 

власності, іноземні інвестори, громадяни) виступають як підприємці в ІТКП. Звідси 

через його розробку доцільно вирішувати таке коло питань: аналіз факторів розвитку 

підприємництва, в т.ч. державного в сфері послуг; оцінка сприйнятливості регіоном 

розвитку підприємництва в різних її галузях з метою визначення перспективності ін-

вестування; обгрунтування стратегії розвитку підприємництва та інвестування на ос-

нові узгодження інтересів підприємницьких структур, населення і території, просто-

рової стратегії, зокрема; вироблення концепції і вибір методики регулювання інвес-

тиційної діяльності учасників інвестиційного процесу з метою реалізації просторової 

стратегії; залучення інвесторів до реалізації загальнонаціональних і регіональних 

програм в сфері ІТКП. 

Визначене коло проблем, які вирішуються через регіональний бізнес-план, до-

зволяє представити його для суб’єктів інвестиційної діяльності та підприємців, як 

орієнтир доцільності або недоцільності інвестування в окремих галузях сфери послуг 
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на території регіону, для регіональних управлінських структур - як основу для виро-

блення концепції щодо стимулювання або стримування певних видів інвестиційної 

діяльності в окремих галузевих і територіальних секторах ІТКП. За своїм місцем в 

управлінні інвестиційним процесом в сфері послуг регіону, регіональний бізнес-план 

виступає як відправна точка для розробки бізнес-планів інвесторів, визначає напрям-

ки діяльності регіональних органів управління з координації та організації інвести-

ційного процесу, є джерелом достовірної інформації про ресурсно-організаційний 

потенціал регіону і можливості розвитку бізнесу в ІТКП. 

Представлення бізнес-плану в якості концептуальної стратегічної основи 

управління інвестиційним процесом та окреслення кола проблем, які ним вирішу-

ються, дозволяє визначити склад вихідної інформації та основні типові розрахунки в 

процесі його формування. До них слід віднести: бізнес-карти фактичного стану роз-

витку підприємництва в ІТКП, оцінку природних, людських, організаційних ресур-

сів, стану розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, паспорти населених пу-

нктів, регіональні стандарти рівнів обслуговування, прогноз потреби у створенні ро-

бочих місць в сфері послуг, прогноз потреби у розвитку інфраструктури сфери пос-

луг, прогноз платіжної ємності регіонального (локального) ринку послуг, оцінка ін-

вестиційної привабливості регіону і галузей сфери послуг, оцінка перспектив еконо-

мічного зростання в регіоні, рівня можливої нестабільності економіки, перспектив 

рентабельності виробництва послуг, ступені монополізації ринку. Групування даної 

інформації дозволяє представити структуру регіонального бізнес-плану розвитку 

ІТКП як сукупність двох укрупнених блоків: інформаційно-аналітичного та блоку 

стратегії інвестиційної діяльності і розвитку підприємництва в ІТКП.1  

Інформаційно-аналітичний блок в свою чергу можна структуризувати за розді-

лами: загальні умови інвестиційної діяльності і розвитку підприємництва в ІТКП - 

                                         
Примітка. 1 Методика регіонального бізнес-плану апробована в Тернопільській 

обласній адміністрації та впроваджена в практиці роботи Золочівської районної ад-

міністрації Львівської області. 
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сильні і слабкі сторони, характеристика галузей сфери послуг, в яких реалізувати-

муться інвестиційні проекти; оцінка факторів розвитку підприємництва в сфері пос-

луг регіону - природних, організаційних, людських; оцінка стану територіальної ор-

ганізації ІТКП; регіональні маркетингові дослідження локального ринку послуг; оці-

нка інвестиційної привабливості галузей сфери послуг; оцінка інвестиційної приваб-

ливості районів (населених пунктів) в складі регіонального (локального) ринку пос-

луг; управлінський регіональний клімат для інвесторів. 

В перелік блоку стратегії інвестиційної діяльності доцільно виключити такі ро-

зділи: тенденції розвитку локального ринку послуг; просторова стратегія і розміщен-

ня підприємств сфери послуг; стратегія регіонального маркетингу; оцінка масштабів 

державного підприємництва та державного інвестування в ІТКП; стратегія стимулю-

вання та залучення недержавних, в тому числі іноземних інвестицій; стратегія 

управління реалізацією інвестиційних проектів в сфері ІТКП. 

Перший розділ інформаційно-аналітичного блоку регіонального бізнес-плану 

повинен містити характеристику та оцінку основних законодавчих актів та постанов 

місцевих органів влади, що регулюють інвестиційну та підприємницьку діяльність в 

регіоні, пільги та обмеження, які запроваджені на території щодо неї. Основне за-

вдання розділу - привернення уваги інвесторів до сфери послуг, як сфери вигідного 

інвестування в даному регіоні. 

Функціональне навантаження розділу “Характеристика галузей сфери послуг, 

в яких реалізуватимуться інвестиційні проекти” - відображення середовища підпри-

ємницької діяльності в тій чи іншій галузі. В ньому повинна найти місце інформація 

про види послуг, які надаються, форми господарювання, задіяні у виробничому про-

цесі з надання послуг, ступінь монополізації і конкуренції, обсяги інвестицій, здійс-

нені в окремі галузі сфери послуг, розподіл підприємницької діяльності за формами 

власності. Як для підприємців так, і для регіональних органів управління корисною 

була б розробка практичних бізнес-карт підприємницької діяльності в сфері послуг 

регіону. Дослідження, проведені в регіонах Галичини, дозволили скласти такі бізнес-

карти для Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей (додаток С 
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табл.С1-С.3). 

Інвестиційна діяльність в сфері послуг досягає більшої економічної і соціаль-

ної ефективності в тих регіонах, де для цього більше сприятливих умов. Тому в якос-

ті самостійного розділу доцільно розробляти інформаційний розділ про фактори роз-

витку підприємницької діяльності в регіоні, на основі якого визначається його інвес-

тиційна привабливість. Інформацію, необхідну для врахування сприяючих і стриму-

ючих сил розвитку підприємницької діяльності, доцільно згрупувати в три основні 

блоки: людські ресурси, фізичні ресурси, організаційні ресурси (додаток Т). Її дже-

релом можуть бути дані регіональних управлінь статистики, документація управлінь 

та відділів виконавчої влади, довідки, матеріали спеціальних обстежень, контактні 

зв’язки. Запровадження регіонального бізнес-плану як постійної форми координації 

інвестиційного процесу в ІТКП, вимагає формування комп’ютерної бази даних для 

цих цілей. 

Для вирішення проблем просторового розвитку особливе значення має розділ 

“Аналіз територіальної організації мережі”, в якому доцільно здійснити її аналіз за 

показниками: індексів рівня обслуговування, рівня територіальної доступності 

об’єктів, ступеня охоплення об’єктами сфери послуг сільських населених пунктів, 

щільності мережі, ступені комплексності набору об’єктів сфери послуг в таксономі-

чних одиницях різного рангу і їх відповідності регіональним стандартам (додаток Д 

табл. Д.3.1-Д.6.3). Аналітична частина даного розділу по можливості повинна бути 

доповнена відповідними картограмами та картосхемами. 

Важливе значення для реалізації просторової стратегії розвитку і вибору 

управлінських рішень має оцінка інвестиційної привабливості регіону для інвестицій 

в ІТКП. При її визначенні до уваги слід прийняти уже відпрацьовані в теорії концеп-

туальні підходи [17.-C.75] та специфічні, сприяючі інвестиціям в сферу послуг, фак-

тори. До останніх слід віднести: рівень попиту населення на послуги, наявність в ре-

гіоні ресурсів для розвитку підприємництва, рівень розвитку ринкових відносин та 

підтримки підприємництва в регіоні. Визначені фактори складають перелік основних 

синтетичних показників K1, K2, K3, кількісна оцінка яких дозволяє розрахувати інтег-
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ральний показник (Ip) оцінки привабливості регіону для інвестицій в сферу послуг. 

Кожен із синтетичних показників (Ki) синтезує в собі ряд факторів нижчого порядку, 

які визначаються як аналітичні. Так зокрема синтетичний показник K1, може бути 

конкретизований такими аналітичними показниками, як грошові доходи населення 

(U1), обсяг послуг, реалізованих на душу населення регіону (U2), щільність населен-

ня (U3), питома вага міського населення (U4), високий рівень кореляційного впливу 

яких на рівень споживання послуг доведений нами в 2.3. 

До аналітичних показників, які синтезуються в синтезованому показнику K2 

слід включити: густоту автомобільних доріг (U5), наявніcть природо-рекреаційних 

ресурсів (U6), наявність сконструйованого оточення (будівель, об’ектів незавершено-

го будівництва, елементів виробничої інфраструктури), наявність інфраструктури ін-

вестиційного комплексу (U7), наявність побутової інфраструктури (U8), наявність ри-

нкової інфраструктури (U9 ). Рівень розвитку ринкових відносин і підтримки підпри-

ємництва в регіоні, як синтетичний показник (K3), синтезує в собі такі аналітичні по-

казники: питома вага підприємств недержавних форм власності в загальній кількості 

підприємств (U10), рівень розвитку підприємництва - кількість малих і середніх підп-

риємств на 1000 чол. населення (U11), рівень розвитку ринку капіталів - питома вага 

недержавних інвестицій в сумарному обсязі інвестицій в ІТКП (U12), обсяги субсидій 

з місцевого бюджету на підтримку підприємництва (U13), пільги, які надаються підп-

риємницьким структурам та інвесторам в сфері ІТКП (U14). 

Синтетичні показники (Ki) по окремих районах (населених пунктах) визнача-

ються на основі сум рангових значень (Ui) аналітичних показників, що входять до їх 

складу: 

  (4.29)                     K Ui i
i

n




 ,
1

   

де n - число аналітичних показників в складі (Ki). 

На основі кількісної оцінки синтетичних показників інтегральний показник (Ip ) 

оцінки привабливості регіону для інвестицій в сферу послуг визначається як добуток 

рангового значення кожного синтетичного показника (Ki) на його значимість (Qik) (у 
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%), яку, як і рангові значення аналітичних показників, можна встановити на основі 

експертних оцінок  

(4.30)                I K Qp i ik
i

m




 ,
1

 

 де m - кількість синтетичних показників (Ki). 

Оцінка інтегральної привабливості регіону найбільш прийнятна і необхідна 

для послуг, орієнтованих на ресурси і служить інформаційною основою спрямування 

інвесторів в певні регіони. Використання запропонованої методики дозволило нам 

оцінити інвестиційну привабливість адміністративних районів Тернопільської облас-

ті для інвестицій та підприємництва в рекреаційних послугах (додаток У). 

Разом з тим аналіз регіональних та локальних ринків послуг свідчить, що за 

своєю ефективністю різні види послуг суттєво відрізняються навіть у високо приваб-

ливих для інвестицій регіонах. Цей факт вимагає оцінки інвестиційної привабливості 

галузей.  Остання визначальне значення має для послуг повсюдного характеру, оскі-

льки формуючи інформацію для інвесторів про інвестиційний клімат в окремих ви-

дах обслуговування, для регіональних органів управління вказує, куди ініціативний 

бізнес та інвестиції підуть, а де потрібна їх підтримка. 

В оцінці привабливості галузей і видів діяльності сфери послуг для інвесторів 

можна виділити два підходи: виходячи з показників ефективності; виходячи з інтег-

ральних показників оцінки привабливості. В основі першого підходу лежить орієн-

тація на показники середньогалузевої (середньовидової) ефективності (рентабель-

ність, прибутковість активів і т.д.). Так аналіз, проведений в регіонах Галичини за 

показником рентабельності побутових послуг (табл.4.6), показав, що за цим критері-

єм найбільш привабливим для інвесторів в досліджуваних регіонах є індивідуальне 

пошиття взуття, послуги прокатних пунктів, послуги пралень, найнижчу інвестицій-

ну привабливість мають послуги лазень, фотографій, ремонт швейних, хутрових і 

трикотажних виробів, тобто соціально-значимі послуги, інвестування в які повинно 

мати максимум підтримки від регіональних органів управління.  

Таблиця 4.6.Розподіл видів побутового обслуговування населення за рівнем ін-



 334

вестиційної привабливості на основі показників середньообласної рентабельнос-
ті1 

№  Області Місце в  
п/п Види послуг Івано-Франківська Львівська Тернопільська шкалі при- 

  рентаб. 
реалізо-

ваних 
послуг 

місце в 
шкалі 

приваб-
ливості 

рентаб. 
реалізо-

ваних 
послуг 

місце в 
шкалі 

приваб-
ливості 

рентаб. 
реалі-
зова-
них 

послуг 

місце в 
шкалі 

приваб-
ливості 

ваб. в серед-
ньому для 3-
ох областей 

1 Ремонт взуття 5,3 13 27,5 6 -5,2 21 16 
2 Індивідуальне пошиття взуття 103,2 1 63,3 1 39,0 4 1 
3 Ремонт швейних, хутрових, 

трикотажних виробів, головних 
уборів 

25,2 22 9,0 16 -28,7 22 20 

4 Індивідуальне пошиття швей-
них, хутрових виробів та голо-
вних уборів 

-1,0 17 13,0 12 8,6 13 12 

5 Індивідуальне пошиття та 
в’язання трикотажних виробів 

7,7 12 11,6 13 14,2 10 17 

6 Ремонт телерадіо-апаратури 23,8 3 -3,8 21 79,6 1 7 
7 Ремонт холодильників, пило-

сосів, натирачів підлоги, 
пральних та швейних машин 

2,8 15 1,4 19 5,5 15 18 

8 Ремонт інших побутових ма-
шин та приладів 

10,4 11 15,8 10 23,9 6 13 

9 Ремонт та виготовлення ме-
таловиробів 

2,0 16 15,0 11 21,3 9 15 

10 Ремонт і технічне обслугову-
вання транспортних засобів 

-20,1 19 29,9 4 48,2 2 8 

11 Ремонт меблів 21,5 5 9,8 14 41,3 3 5 
12 Виготовлення меблів 10,8 10 35,3 3 35,9 5 4 
13 Хімічна чистка та фарбування 

одягу 
10,8 9 22,7 9 9,7 12 14 

14 Послуги пралень 14,7 8 23,5 7 22,4 8 3 
15 Ремонт та будівництво житла -22,4 21 8,8 17 1,3 18 21 
16 Послуги фотографій 39,4 2 9,2 15 13,3 11 6 
17 Послуги лазень -16,9 18 -52,1 22 -0,2 20 22 
18 Послуги перукарень 2,8 14 8,4 18 3,3 16 19 
19 Послуги прокатних пунктів 21,4 4 28,1 5 23,4 7 2 
20 Транспортні послуги -21,6 20 52,4 2 0,1 19 11 
21 Ритуальні послуги 19,4 6 0,4 20 5,6 14 9 
22 Інші послуги 15,2 7 23,3 8 1,9 17 10 

Розрахунок інтегральних показників оцінки привабливості галузей, як і розра-

хунок інтегральних показників привабливості регіону, може здійснюватись на основі 

синтетичних показників привабливості галузей, до яких доцільно віднести: рівень 

прибутковості діяльності галузі (підгалузі) (P1), рівень перспективності галузі (підга-

лузі) (P2), рівень інвестиційного ризику, характерного для галузі (підгалузі) (P3). Ко-

жний з трьох агрегованих показників оцінюється на основі аналітичних показників, 

                                         
Примітка. 1Розраховано за даними Міністерства статистики України [297].  
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які в ньому синтезуються. Для рівня прибутковості діяльності галузі (P1) це можуть 

бути: рівень прибутковості всіх використовуваних активів ( q1 ), розрахований як від-

ношення суми балансового прибутку до суми всіх використовуваних активів; рівень 

прибутковості власних активів ( q2 ), розрахований, як відношення суми балансового 

прибутку до суми власних активів; рівень прибутковості реалізації послуг ( q3 ), роз-

рахований як відношення суми прибутку від реалізації послуг до його обсягу; рівень 

прибутковості затрат ( q4 ), розрахований, як відношення суми прибутку від реалізації 

послуг до суми поточних затрат. 

При розрахунку синтетичного показника (P2) - рівня перспективності розвитку 

галузі можна використати такі аналітичні показники: значимість галузі в економіці 

ІТКП ( q5 ), що визначається часткою послуг галузі в загальному обсязі реалізації по-

слуг населенню регіону; значимість галузі в економіці РГС ( q6 ), що визначається ча-

сткою доданої вартості, створюваної в галузі сфери послуг, в загальному обсязі ство-

рюваного РГС валового внутрішнього продукту; стійкість галузі до економічного 

спаду ( q7 ), що оцінюється як співвідношення динаміки обсягу реалізації послуг даної 

галузевої групи до динаміки обсягу реалізації платних послуг населенню регіону, або 

як співвідношення обсягу реалізації послуг даної галузі до динаміки обсягу валового 

внутрішнього продукту; соціальна значимість галузі для регіону ( q8 ), розрахована на 

основі показника частки зайнятих в галузі в загальній чисельності зайнятих в регіоні; 

забезпеченість перспектив зростання власними фінансовими ресурсами ( q9 ), розра-

хована як питома вага капітальних вкладень за рахунок власних коштів галузі; зна-

ходження галузі в певній стадії життєвого циклу (“народження”, “зростання”, “роз-

ширення”, “зрілості”, “спаду”) ( q10 ), яке визначається на основі аналізу структури 

споживання послуг населенням і щорічних приростів (спадів) обсягів реалізації пос-

луг в досліджуваних регіонах в останні З - 5 років; ступінь державної та регіональної 

підтримки розвитку галузі ( q11), що визначається за показниками обсягу державних 

капітальних вкладень в галузь, обсягів державного кредитування, податкових пільг. 

В оцінці рівня інвестиційного ризику, характерного для галузі, доцільно враху-
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вати: рівень розвитку конкуренції ( q12 ), розрахований як показник кількості фірм, які 

функціонують в даній галузі; рівень інфляційної стійкості послуг даної галузі ( q13 ) як 

співвідношення динаміки індексу цін на даний вид послуг до динаміки індексу цін 

на платні послуги в цілому в даному регіоні; рівень соціальної напруженості в галузі 

( q14 ), визначений на основі співставлення середнього рівня заробітної плати праців-

ників галузі з реальним рівнем прожиткового мінімуму в даному регіоні. Розрахунок 

синтетичних показників привабливості (Pi) галузей сфери посуг визначається як сума 

рангових значень ( qi ) аналітичних показників, що входять до їх складу:  

(4.31)              P qi i
i

n

 



1

,   

де n - число аналітичних показників, агрегованих в Pi. 

Інтегральний показник (Iu) оцінки привабливості галузі сфери послуг в даному 

регіоні розраховується на основі сумування добутків рангового значення кожного 

синтетичного показника (Pi) на його значимість (G), визначену експертами у відсот-

ках:  
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де m - число синтетичних показників, агрегованих в інтегральному показнику 

інвестиційної привабливості галузі сфери послуг в даному регіоні. 

Якщо оцінка привабливості галузей і регіонів визначає потенційні умови інвес-

тування з боку зовнішнього середовища регіону, або пропозиції (галузі), то регіона-

льні маркетингові дослідження ринку дозволяють більш повно вивчити локалізова-

ний на території попит, зорієнтувати на особливості його формування в різних сег-

ментах регіонального чи локального ринку, оцінити готовність території і населення, 

що тут проживає, сприйняти тип підприємництва, який розвиватиметься в результаті 

інвестиційних дій. Це зумовлює розробку розділу “Регіональні маркетингові дослі-

дження локального ринку послуг” (локальний маркетинг). Регіональні маркетингові 

дослідження, синтезуючи інтереси отримання інформації територією (при плануван-

ні стратегії економічного розвитку) та інвесторами (при визначенні доцільності роз-
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ширення економічної діяльності, наприклад, розвитку туризму в цій місцевості), ви-

конують функцію маркетингу для економічного розвитку. Мета таких досліджень - 

здобути підтримку щодо започаткування або розширення певних видів підприємни-

цької діяльності з боку населення, зацікавленого в розширенні робочих місць і спо-

живанні послуг, дати інформацію регіональним органам управління та інвесторам 

для вибору одного із альтернативних варіантів рішень. Програма таких маркетинго-

вих досліджень має включати: пізнання місцевого ринку, встановлення на основі 

аналізу сильних і слабких сторін території, пріоритетів розвитку, сегментацію регіо-

нального чи локального ринку послуг у відповідності з специфічними потребами 

окремих груп споживачів, його секторальну географічну характеристику, включаючи 

географічні моделі концентрації бізнесів. В принципі маркетингові дослідження ре-

гіонального (локального) ринку послуг для цілей економічного розвитку повинні 

пронизувати всю структуру регіонального бізнес-плану.  

Завершальним в інформаційно-аналітичному блоці є розділ “Управлінський 

регіональний клімат для інвесторів”, покликаний дати інформацію про управлінські 

послуги та засоби регулюючо-сприяючої дії регіональних органів управління на під-

тримку інвестиційної та підприємницької діяльності в ІТКП регіону. За змістом цю 

інформацію доцільно згрупувати в два блоки: інформація про установи і організації, 

що сприяють інвестиційно-підприємницькій діяльності або регулюють її, та інфор-

мацію про умови, які створює  місцева влада для неї. До останніх слід віднести: 

сприяння у встановленні контактів з фінансовими інституціями, з бізнес-партнерами, 

надання інформації про розвиток локального ринку послуг, захист інвесторів на те-

риторії відповідної локальної зони, сприяння в отриманні виробничих та невиробни-

чих приміщень, створення регіональних фондів заохочення за вклад в локальний ро-

звиток, допомога фірмам в інтеграції інвестицій для реалізації спільних проектів, 

пільги по кредитах та податках тощо. 

Блок стратегії інвестиційної діяльності регіонального бізнес-плану виражає ак-

тивну позицію регіональних органів управління у формуванні інвестиційної політики 

в ІТКП і вирішенні проблем просторового розвитку в майбутньому часовому періоді. 
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Це визначає зміст його основних розділів. Так, зокрема розділ “Тенденції розвитку 

локального ринку послуг” слід зорієнтувати на прогноз попиту і пропозиції, цін, 

конкуренції, змін співвідношень між ними, прогноз ємності локального ринку, його 

активності, виявлення і прогноз факторів, що впливають на його кон’юнктуру і, як 

результат, прогноз ділової активності в окремих його географічних і секторіальних 

частинах. Ключовою проблемою даного розділу є виявлення на основі здійснених 

прогнозів змін в регіональному середовищі та прогноз поведінки інвесторів в умовах 

нейтральності регіональних структур управління щодо тенденцій просторового роз-

витку ІТКП. 

“Просторова стратегія та планування розміщення інвестиційних проектів” за-

лишаються визначальними для регіонального бізнес-планування. Через цей розділ 

здійснюється внесення елементів стратегічного планування в планування розміщен-

ня виробництва послуг (підприємництва та інвестицій). Досвід просторового плану-

вання в США та країнах Західної Європи показує, що елементи стратегічного плану-

вання задіяні в ньому через здійснення стратегічного передбачення, вникнення в 

майбутнє, переборення невизначеності в локальному розвитку, розміщення процесів 

просторового розвитку в часі та вироблення управлінських дій на реалізацію інтер-

вентської стратегії щодо пожвавлення економічного розвитку в окремих зонах (насе-

лених пунктах), та оптимізації територіальної організації виробництва. Просторова 

стратегія - це система концептуальних положень про найбільш ефективні напрями 

розвитку продуктивних сил, задіяних в ІТКП і, зокрема, найбільш ефективний варі-

ант розвитку складових ІТКП, його територіальної організації та збалансованості ро-

звитку в складі РГС. Просторова стратегія визначає позицію регіональних органів 

управління щодо вирішення таких завдань: 

 поетапне досягнення регіональних стандартів обслуговування, формування в 

регіонах центрів обслуговування та комплексів об’єктів обслуговування для кожного 

типу населених пунктів, просторова компонування об’єктів сфери обслуговування як 

елементів певного системного об’єкта, формування міжпоселенських систем обслу-

говування, які охоплюють міські і сільські населені пункти; 
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 визначення шляхів вирішення проблеми поєднання принципів соціальної 

справедливості та економічної доцільності, забезпечення прибутковості підприємств 

в процесі їх розміщення (через вибір форм обслуговування - екстравертна, інтравер-

тна, стаціонарна; суміщення надання видів послуг на спільній матеріальній і органі-

заційній основі, розвиток комбінування та кооперування; створення пільгових режи-

мів інвестування та підприємництва в депресивно вражених територіях тощо); вибір 

варіантів щодо реалізації принципів територіальної організації ІТКП;  

 визначення змісту інтавертної стратегії щодо різного типу територій і станів 

локального ринку послуг (вражених кризою, в стані зрівноваженого розвитку, в по-

ложенні на інтенсивний розвиток) через політику впливу на інвесторів та через роз-

робку і здійснення адекватної бюджетної стратегії в сфері міжбюджетних відносин 

на державному, регіональному і локальному рівні. При виборі орієнтовної для коор-

динації інвестиційної діяльності моделі територіальної організації і розміщення ме-

режі слід враховувати: типи населених пунктів, радіус обслуговування в залежності 

від виду послуг, щоденний, періодичний чи епізодичний вид обслуговування, вигоди 

і збитки, пов’язані з розміщенням, для рекреаційних послуг - природні і ландшафтні 

умови, наявність вільних людських ресурсів. З метою врахування процесу економіч-

ної доцільності важливо розрахувати сумарну економію, яку можна отримати в різ-

них варіантах просторового вирішення проблеми (просторового зближення чи прос-

торового розосередження об’єктів). Для цього необхідно прорахувати доходи і ви-

трати, пов’язані з формуванням і функціонуванням територіального комплексу пос-

луг а) у варіанті просторового зближення, наприклад, концентрації у вигляді культу-

рно-побутових центрів; б) у варіанті просторового розосередження за видами діяль-

ності. Різниця між сумарними доходами ( Di ) і сумарними витратами: 

(4.33)                D Wi
i

n

j
j

m

 

  
1 1

max,  

де Wj - види витрат, до яких в обов’язковому порядку відносяться інвестиції в 

будови і споруди, на під’їзні шляхи, на комунікації, визначає вибір моделі розміщен-

ня. Інформація про доходи, очікувані від підприємницької діяльності може бути 
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отримана з пропонованих інвестиційних проектів або бізнес-планів інвесторів. 

При виборі моделі розміщення об’єктів ресурсоорієнтованих галузей сфери 

послуг, для яких обмежуючим фактором є не тільки капітал, але й природо-

рекреаційні та  людські ресурси, може бути використаний метод лінійного програ-

мування. 

Для практичної реалізації просторової стратегії і вироблення управлінських 

рішень важливо виробити шкалу критеріїв, яка б синтезувала цілі стратегії з фактич-

ним станом регіонального чи локального ринку послуг та реальними умовами інвес-

тиційно-підприємницької діяльності. Така шкала може бути сформована на основі 

відпрацьованої для регіону системи регіональних стандартів, регіональних маркети-

нгових досліджень та розрахунків інвестиційної привабливості регіону та галузей 

сфери послуг (табл.4.7).  

Таблиця 4.7.Шкала критеріїв для вибору управлінських рішень щодо реалізації 
стратегії просторового розвитку ІТКП. 

Населені пункти Регіональ-
ний стандарт 

Фактичний 
стан мережі 

об`єктів 

Інвестиційна при-
вабливість регіо-

ну 

Інвестиційна при-
вабливість галузі 

районні центри i = 1 ... n     
міста j = 1 ... m     
селища міського типу 
S = 1 ... k 

 
Rsj 

 
Fsj 

 
Ip 

 
Iu 

села з числом жителів 
1000 і більше чоловік 
P = 1 ... Z 

    

села з числом жителів 
500-999 чол. t = 1 ... T 

    

та інші     

Вона дозволяє: оцінити ступінь невирішеності проблем для кожного населено-

го пункту; визначити населені пункти і види об’єктів, які мають найбільш позитивні 

характеристики для активної інвестиційної діяльності незалежних інвесторів та роз-

витку підприємництва; визначити населені пункти, де підприємництво та інвести-

ційна діяльність визначаються та прогнозуються як недостатньо активні і вимагають 

стимулюючих дій щодо інвестиційної діяльності з боку владних структур місцевого 

рівня; визначити населені пункти, депресивно вражені території з надзвичайно низь-

кою інвестиційною активністю в ІТКП (або її відсутністю), які вимагають державних 
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інвестиційних ін’єкцій, субсидій з вищестоящих бюджетів, цільового бюджетного 

фінансування, включаючи реалізацію спеціальних програм. 

Принципова відмінність пропонованих підходів від використовуваних в доре-

формений період у вітчизняній практиці, полягає у врахуванні ініціативності інвес-

тиційної діяльності та розвитку підприємництва в ІТКП, орієнтованого на інвести-

ційну привабливість регіонів та галузей. 

Формуючи модель просторового розвитку, важливо здійснити прогноз поведі-

нки інвесторів та підприємців за умов реалізації політики інтервенції з метою пожва-

влення локального розвитку сфери послуг в окремих районах і населених пунктах, 

конструювання територіальної системи обслуговування, підйому депресивно враже-

них територій тощо. При цьому доцільно сформувати прогнозні бізнес-карти як оріє-

нтири майбутньої географічної концентрації бізнесів. 

Мета стратегічного планування економічного розвитку ІТКП полягає не тільки 

у визначенні просторової стратегії, але й задіянні ринкових сил та органів державно-

го управління, усієї територіальної спільноти в її реалізації. Це вимагає формування 

стратегії локального маркетингу, визначення масштабів державного інвестування та 

підприємництва і виділення їх в якості самостійних розділів регіонального бізнес-

плану. 

В стратегії локального маркетингу реалізується функція його впливу на пода-

льший розвиток локального ринку послуг і ділову активність інвесторів-підприємців. 

Дослідження діяльності регіональних органів управління в регіонах Галичини свід-

чать, що на сьогодні в реалізації цих функцій вони займають недостатньо активну 

позицію. Для вирішення проблем інвестування в цілях реалізації просторової страте-

гії слід передбачити: створення іміджу регіону і галузей ІТКП для забезпечення інве-

стиційної привабливості через організацію виставок, обмінів пропозиціями, органі-

зацію реклами, проведення заходів, які породжують інвестиції (інвестиційні місії в 

регіони, інформаційні семінари); передача маркетингових повідомлень, в тому числі 

фактичних і прогнозованих моделей концентрації бізнесів (бізнес-карт) інвесторам; 

здійснення обширної реклами цілей просторового розвитку та інвестиційної діяльно-
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сті через радіо, телебачення, електронні засоби інформації; занесення інформації про 

плани інвестування в банки даних, інформаційні мережі для використання їх широ-

ким колом інвесторів, підприємців та споживачів послуг; організація публікацій про 

інвестиційні проекти, переваги бізнесу в регіонах і окремих видах обслуговування, 

видання цільових буклетів і ділових довідників; проведення заходів з надання інвес-

тиційних послуг. 

В основу концептуальних підходів щодо масштабів державних інвестицій в 

ІТКП повинні бути покладені такі реалії: збереження державного бюджетного секто-

ру в ІТКП; поєднання в інвестиціях у виробничу діяльність в сфері послуг інвестицій 

у вигляді капітальних вкладень і придбання об’єктів приватизації; традиції у механі-

змах капітальних вкладень в сфері послуг; невідповідність необхідних сумарних ка-

пітальних вкладень, обумовлених потребами розширення мережі для їх відповідності 

регіональним стандартам, величині можливих сумарних капітальних вкладень, які 

спрямовуються незалежними інвесторами, особливо в недостатньо інвестиційно 

привабливих регіонах та галузях; обмежені можливості бюджетів. Звідси, вихідною 

точкою у визначенні масштабів державних інвестицій має бути попереднє дослі-

дження інвестиційних ресурсів в сферу послуг. До них включаються всі види грошо-

вих та інших активів, які залучаються для здійснення вкладень в об’єкти інвестуван-

ня. Для реалізації просторової стратегії в ІТКП необхідно: спрогнозувати потребу в 

обсягах інвестиційних ресурсів, необхідних для поетапного досягнення регіональних 

стандартів обслуговування, і зокрема, на забезпечення потреб в об’єктах обслугову-

вання [186.-C.189-190], вивчити можливості формування інвестиційних ресурсів за 

рахунок різних джерел, в тому числі за рахунок державного і місцевого бюджету, ви-

значити методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів, оптимізу-

вати структуру джерел фінансування. 

Необхідний обсяг фінансових ресурсів для реального інвестування в ІТКП мо-

жна розрахувати на основі необхідних для досягнення регіональних стандартів при-

ростів потужностей об’єктів сфери послуг в розрізі основних типів об’єктів (M i ) та 

показників питомих капітальних вкладень на одиницю приросту потужності (Kp): 
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(4.34)              Kw M K IMi i p z    ,   

де Iz - інші затрати, пов’язані з будівництвом, розширенням мережі об’єктів в 

ІТКП. До уваги слід прийняти, що в загальну суму інвестиційних ресурсів на ство-

рення інфраструктури ІТКП повинні бути включені вкладення в оборотні активи но-

вих підприємств.  

Такий підхід дозволяє пов’язати прогнозні розрахунки інфраструктурної ємно-

сті локального ринку послуг (4.2), орієнтованої на досягнення регіональних норма-

тивів, з орієнтовними обсягами необхідних інвестиційних ресурсів і пошуком варіан-

тів їх забезпечення. Необхідні обсяги державних інвестицій (Kwd) можуть бути ви-

значені як різниця між обсягом необхідних інвестиційних ресурсів (Kw) та прогнозо-

ваним обсягом інвестиційних ресурсів незалежних інвесторів (Kwn). Остаточне ви-

значення обсягу бюджетного фінансування інвестицій в ІТКП здійснюється пошире-

ним в зарубіжній практиці методом оцінки інвестиційних рішень в рамках системи 

“планування - проектування - бюджет” [339.-C.141]. Оскільки в сфері ІТКП може ре-

алізуватись ряд державних проектів, то регіональні органи управління повинні підіб-

рати їх ефективний портфель. При цьому до уваги можуть бути прийняті проекти, які 

мають позитивну чисту дисконтну вартість (ЧДВ). Оскільки проекти державних ка-

піталовкладень, як правило призводять до збільшення бюджетних видатків, існують 

макроекономічні обмеження та обмеження в наявних ресурсах, то число державних 

проектів, які мають позитивну ЧДВ теж обмежується. В основу відбору доцільно по-

класти критерій максимізаціі сумарної (ЧДВ). Це дозволить реалізувати державні 

(муніципальні) проекти, ефективність капіталовкладень яких найвища.  

Конкретні управлінські рішення щодо залучення та стимулювання інвестицій 

недержавних інвесторів для реалізації стратегії просторового розвитку ІТКП, містить 

розділ “Стратегія стимулювання та залучення недержавних, в т.ч. іноземних інвес-

тицій”. За діючим в Україні законодавством цілі, напрямки види і обсяги інвестицій 

інвестор визначає самостійно. Разом з тим передбачено, що в цілях реалізації еконо-

мічної, соціальної, екологічної політики держава застосовує механізми регулювання 

умов інвестиційної діяльності, і, зокрема, систему податків з диференціацією 
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суб’єктів і об’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг, проведення кредитної 

та інвестиційної політики через режим прискореної амортизації основних фондів, 

надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних по-

зик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв, державних норм і стандартів, 

визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами, 

політики ціноутворення, проведення експертизи інвестиційних проектів та інших за-

ходів [83]. 

Цілий ряд перерахованих інструментів може бути використаний для реалізації 

просторової стратегії розвитку ІТКП в процесі координації інвестиційної діяльності 

на регіональному рівні. Остання відноситься до системи практичних дій регіональ-

них органів у вирішенні проблем реалізації просторової стратегії та управління інве-

стиціями в ІТКП за умов динамічних процесів в ринку послуг, ринку капіталів, ринку 

будівельних робіт. В умовах перехідної економіки за її допомогою забезпечується 

перехід від прямого планування розміщення об’єктів сфери послуг, до механізму 

сприяння розміщенню інвестиційних проектів в бажаних місцях. За умов багатока-

нальності фінансування і гострої суперечності між соціальними інтересами населен-

ня, як споживача, та економічними інтересами інвесторів-підприємців, координація 

інвестиційної діяльності покликана забезпечити вирішення двох глобальних завдань: 

визначення доцільності її концентрації в тій чи іншій галузі ІТКП в конкретному ре-

гіоні або населеному пункті; координацію, об’єднання, залучення різних джерел ін-

вестування. 

Вирішення першої проблеми пов’язується з розрахунком оптимальної потреби 

в інфраструктурі об’єктів в ІТКП. Їх нестача по відношенню до попиту викликає, як 

правило, очікування обслуговування, а надлишок - простої суб’єктів підприємниць-

кої діяльності. У першому і в другому випадку виникають економічні втрати. Прос-

тої суб’єктів обслуговування викликають втрату обсягу послуг, які б вони могли на-

дати, виходячи з своїх виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, 

відповідно, простої устаткування, в кінцевому рахунку - зниження рентабельності і 

банкрутство підприємств. Нестача суб’єктів ринку викликає суттєві втрати у спожи-
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вача, зокрема населення від очікування (черги, втрати часу на доїзд до об’єкта об-

слуговування), збільшення показника територіальної доступності послуг і можливос-

ті досягнення регіональних стандартів обслуговування, особливо в сільській місце-

вості. 

Якщо прийняти число виробників послуг як число каналів обслуговування, а 

число споживачів послуг, як число вимог в обслуговуванні, та задачу визначення оп-

тимальної потреби в об’єктах сфери послуг можна представити як одну із задач тео-

рії масового обслуговування[329.-С.59-60]. Постановка задачі полягає у виборі оп-

тимального економічного рішення для системи в цілому. За критерій оптимальності 

приймаються мінімальні сумарні втрати системи. Для визначення втрат від очіку-

вання обслуговування (населення) і втрат від простою каналів обслуговування (ви-

робників послуг) позначимо відповідні показники економічних втрат в одиницю часу 

с1 і с2. Тоді, якщо середнє число вимог на обслуговування рівняється v , середнє чис-

ло суб’єктів ринку (каналів обслуговування) дорівнює s , сумарні втрати в одиницю 

часу складуть величину: 

(4.35)                     C c v c s 1 2   

Аналіз виразу (4.35) дозволяє виявити умови, при яких величина приймає мі-

німальне значення. Сумарні втрати можна зменшити, змінюючи число каналів або 

інтенсивність навантаження, через організаційні заходи (наприклад, організацію виї-

зного обслуговування) тощо. Оскільки в практиці крім прямих втрат, слід врахувати 

затрати, пов’язані з роботою каналу обслуговування (наприклад, поточні експлуата-

ційні), то ввівши їх величину (c3s) у формулу, маємо: 

(4.36)                 C c v c s c s  1 2 3  

Реалізуючи цілі просторової рівнодоступності послуг для різних територіаль-

них груп населення, місцеві органи влади можуть вибрати модель, при якій втрати 

населення звести до мінімуму, можливого при умові, що простої каналу не будуть 

перевищувати деяку фіксовану величину. При цьому для інвесторів підприємців до-

цільно створити пільгові умови оподаткування, запровадити податкові канікули то-

що. Керуючись обраною моделлю, регіональні органи управління здійснюють відбір 



 346

і оцінку інвестиційних проектів, оцінку економічної і соціальної ефективності, зок-

рема, пропонують (підтримують, або затверджують) місце їх розміщення, розробля-

ють стимулюючі або обмежуючі заходи. При виконанні цих функцій враховуються 

стратегічні цілі - зміна галузевої чи регіональної спрямованості інвестиційних проек-

тів, зміна технологічної або відтворюючої структури капітальних вкладень, відповід-

ність пріоритетним напрямкам інвестування в ІТКП.  

Відбір та експертиза інвестиційних проектів як координаційна функція регіо-

нальних органів управління, передбачає розгляд і оцінку бізнес-планів окремих інве-

стиційних проектів первинний відбір інвестиційних проектів для більш поглибленого 

вивчення, експертизу відібраних проектів за критерієм економічної та соціальної 

ефективності в регіоні. При оцінці бізнес-плану місцевими органами влади  слід роз-

глянути його стратегічні цілі, ступінь відпрацьованості проекту, наявність типової 

документації і кошторису затрат з експертизою незалежного аудитора. В поданій до-

кументації має бути розрахована сума інвестиційних ресурсів, період здійснення ін-

вестицій до початку експлуатації, термін окупності інвестицій. 

Критеріальним показником у відборі реальних інвестиційних проектів на осно-

ві результатів їх експертизи міг би стати синтетичний показник рангових значень по-

казників їх ефективності, в якості яких можна використовувати прийняті в зарубіж-

ній практиці показники - індекс доходності проекту (Id), чистий приведений доход 

(Dy), термін окупності (To), та показники ефективності для регіону - приріст вироб-

ництва послуг на 1 грн. інвестицій (Epi), приріст робочих місць за проектом (RM ) 

(табл. 4.8). 

Таблиця 4.8. Шкала показників для регіональної експертизи інвестиційних про-
ектів. 

Номер про-
екту 

Dy Id To Epi RM  

 Кількісна 
оцінка 

Ранг Кількісна 
оцінка 

Ранг Кількісна 
оцінка 

Ранг Кількісна 
оцінка 

Ранг Кількісна 
оцінка 

Ранг 

Проект №1 Dy1 Re1 Id1 Re1 To1 Re1 Epi1 Re1 RM 1  Re1 

Проект №2 Dy2 Re2 Id2 Re2 To2 Re2 Epi2 Re2 RM 2  Re2 

Проект №3 Dy3 Re3 Id3 Re3 To3 Re3 Epi3 Re3 RM 3  Re3 

Пропонована шкала дозволяє вибрати пріоритетні з них за критерієм: 
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(4.37)              Yj
e

s

 


Re min,
1

 

де Yj  - синтетичний показник j-го проекту, j=1 ... m , Re - рангові значення по-

казників ефективності проектів. 

Мотиваційною основою реалізації другого завдання координації діяльності ін-

весторів в ІТКП є виявлення можливостей і мобілізації інвестиційних ресурсів з ме-

тою активізації його розвитку в тих чи інших регіонах (територіально-

адміністративних одиницях). В сучасних умовах в якості основних джерел можуть 

бути використані: кошти підприємств, що надають платні послуги населенню (амор-

тизаційні відрахування, частина чистого продукту, що спрямовується на розвиток 

виробництва, іммобілізований в інвестиційну частину надлишок оборотних активів, 

кошти держави, інвестована через продаж частка основних фондів); кошти бюджету 

(кошти у вигляді прямого фінансування з місцевого і державного бюджету, субсидії 

з місцевого або вищестоящого бюджету); кошти іноземних інвесторів, позичкові ко-

шти (довгострокові кредити банків, цільові державні кредити на цільові програми, 

або розвиток окремих видів обслуговування, податковий інвестиційний кредит через 

запровадження податкових канікул). В умовах недостатньої інвестиційної активності 

банків як форму довгострокового кредиту для малих підприємств доцільно викорис-

товувати інвестиційний лізинг, що надається в натуральній формі у вигляді основних 

фондів і погашається поступово. В якості позичкових коштів перспективи в інвесту-

ванні ІТКП має інвестиційний селенг, як форма передачі майна за певну плату. 

Для забезпечення потреб ІТКП в інвестиціях доцільно переглянути механізм 

бюджетного фінансування інвестиційного процесу і не тільки через запровадження 

програмно-цільових підходів (див. 4.2), але й через залучення державних ресурсів у 

фінансовий ринок, зокрема через державні цінні папери, орієнтовані на певні про-

грами, державні кредити і змішане фінансування.  

Для збільшення частки кредитів в структурі джерел інвестування ІТКП доціль-

но використовувати пільгові ставки оподаткування інвестиційних активів, створюва-

ти особливий режим функціонування банків, які найбільше пристосовані до іннова-
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ційної діяльності, використовувати місцеві замовлення на участь вибраних банків в 

інвестиційних програмах, сприяти об’єднанню коштів підприємств-інвесторів та ба-

нків в реалізації спільних інвестиційних проектів. Більш сприятливі умови в інвесту-

ванні в ІТКП повинні бути створені в процесі приватизації. Для цього доцільно пе-

редбачити продаж пакетів акцій об’єктів приватизації сфери послуг під інвестиційні 

зобов’язання інвесторів, передбачити безкоштовну передачу (або за низькими ціна-

ми) об’єктів незавершеного будівництва в сфері послуг під залучення інвестицій. З 

метою стимулювання активізації інвестиційної діяльності в окремих галузях і регіо-

нальних секторах ІТКП поряд з передбаченими законодавством важелями доцільно 

запровадити страхування інвестицій, яке б фінансувалось за рахунок спеціального 

бюджетного фонду страхових гарантій надання кредитів, уповноважених банками за 

пільговими ставками із спеціального бюджету. 

Завдання забезпечення ефективності інвестиційної діяльності в ІТКП, особли-

во за умов інтервентної політики місцевої влади щодо залучення інвестиційних про-

ектів в окремі регіональні сектори, вимагає організації інвестиційного процесу на 

стадії реалізації інвестиційних проектів. Чітка взаємодія по всій ланці інвестиційного 

процесу, від передпрограмних досліджень до будівництва і введення в експлуатацію 

об’єкта знижує ступінь інвестиційного ризику. Використовувані в зарубіжній прак-

тиці форми реалізації інвестиційних проектів недостатньо використовуються в прак-

тиці діяльності регіональних органів управління. Розширення кола інвесторів та ви-

робників будівельних послуг вимагає: застосування механізмів конкурентних торгів, 

особливо для державних і регіональних проектів, з послідуючим заключенням конт-

рактів з ліцензованими фірмами; розвитку структур самореалізації будівельного рин-

ку - будівельних спілок, асоціацій; формування інфраструктури будівельного ринку 

для надання проектних, консультативних та інжирингових послуг. 

Запропоновані концептуальні, методичні та практичні підходи дозволяють уз-

годити просторові проблеми розвитку ІТКП з стратегією комплексного розвитку 

РГС, координувати дії регіональних органів управління, інституцій інфраструктури 

ринку, суб’єктів інвестиційно-підприємницької діяльності у вирішенні цієї проблеми. 
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 4.4. Удосконалення механізмів економічного регулювання розвитку 

і функціонування регіональних та локальних ринків послуг 

Нетиповість регіональних та локальних ринків послуг в економіці перехідного 

періоду, специфіка соціального навантаження, яке вони несуть в цей період, загальні 

тенденції реформування управління вимагають перегляду економічних механізмів, 

які забезпечують регулювання їх розвитку і функціонування. 

Мета економічного регулювання регіонального (локального) ринку послуг по-

лягає в забезпеченні реалізації трьох основних вимог - ефективності діяльності 

суб’єктів ринку та ІТКП в цілому, справедливості в забезпеченні суспільними послу-

гами, стабільності в розвитку і недопущенні різних відхилень економічного циклу.  

Аналіз практики застосування економічних методів регулювання регіональних 

та локальних ринків послуг в зарубіжних країнах свідчить, що визначальними в їх 

складі є методи фінансово-бюджетного регулювання. З їх  допомогою реалізуються 

життєво важливі функції організаційно-економічного механізму розвитку і функціо-

нування ІТКП: здійснення державної участі і державного підприємництва в наданні 

послуг; соціальний захист в процесі споживання послуг, зрівноважений розвиток ри-

нків послуг на території, підтримка  бюджетів нижчого рівня для забезпечення мож-

ливостей надання послуг; підтримка і стимулювання підприємництва в ІТКП. Реалі-

зація вказаних функцій в економіці перехідного періоду вимагає врахування теоре-

тичних моделей фінансово-бюджетного регулювання ринків послуг, напрацьованих 

світовою науковою думкою, з одного боку, та проблем трансформації фінансово-

бюджетних механізмів, сформованих в плановій економіці, з другого. 

Багатогранні аспекти фінансово-бюджетного регулювання, які визначають 

особливості функціонування ринків послуг, прямо або опосередковано впливають на 

них, розглядались в працях Аткинсона Е.Б., Боскина М.Дж., Баумоля І.Дж., Варьяна 

Х.Р., Даймонда П.Р., Нозика Р., Роулса О., Стігліца Дж.Е., Тобина Р., Самуельсона  

П. та ін. Сутність вибору моделі фінансово-бюджетного регулювання розвитку сфе-

ри послуг в теорії зводиться до вирішення трьох  важливих проблем: участі держави 

у фінансуванні суспільних послуг, а, відповідно, проблеми перерозподілу доходів 
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через бюджет; вибору системи оподаткування; регулювання бюджетів різних рівнів з 

метою забезпечення умов фінансування сфери послуг.  

При виборі рекомендацій відносно ролі держави у забезпеченні фінансування 

сфери суспільних послуг, в світовій науковій думці сформувались такі основні нор-

мативні теорії: теорія “мінімальної держави” [Нозик, 1974], згідно якої держава ви-

конує тільки функції захисту населення від крадіжок і шахрайства, а відповідно її пе-

рерозподільча діяльність пов’язується тільки з забезпеченням цих мінімальних фун-

кцій з обслуговування населення; теорія одностайності та ефективності по Парето, 

зорієнтованої на допущення надання більшого добробуту одному при умові недопу-

щення зниження добробуту іншому; Роулсіанська теорія максимізації добробуту ін-

дивідуума, який виявився в найгіршому положенні з точки зору добробуту (модель 

“max-min”, 1971р.); теорія егалітарних соціальних преференцій [Тобін, 1970,], яка 

передбачає зрівняльний розподіл таких послуг, як медичне обслуговування, освіта, 

житлові,  тобто необхідність надання їх на рівні гарантованого мінімуму.  

Відправним пунктом фінансово-бюджетного регулювання є модель Парето-

оптимум, згідно з якою конкурентна економіка приводить до такого розподілу ресу-

рсів, що видатки на виробництво не можна перерозподілити без того, щоб збільшен-

ня випуску одного продукту не призвело до зменшення іншого, а загальний випуск 

продукції не можливо перерозподілити таким чином, щоб в результаті цього пере-

розподілу підвищення життя одного споживача не призводило до погіршення життя 

іншого. Парето-оптимум визначається через сукупність граничних умов, що вимага-

ють рівності між граничними нормами трансформації у виробництві та граничними  

нормами заміщення у споживанні. Безпосереднім наслідком цих умов є правило ці-

ноутворення за граничними витратами [285.-С.53]. Ці граничні умови підтримують 

Парето-оптимальну рівновагу, якщо ринки існують для всіх товарів, ринкові ціни ві-

дображають всі витрати і прибутки, пов’язані з виробництвом і споживанням, не іс-

нує ніяких зовнішніх ефектів, має місце падіння розмірів економії на масштабах ви-

робництва. 

Особливістю регіональних та локальних ринків послуг є наявність суттєвих ві-
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дхилень від цих передумов, що викликає збої в ринковому механізмі. До них слід ві-

днести: наявність послуг, які споживаються спільно (санепідемологічні, іммунізації 

тощо), загальна доступність яких незалежно від сплати індивідів призводить до їх 

неконкурентності і відсутності зацікавленості надавати  приватним сектором; наяв-

ність послуг з зовнішніми ефектами, що породжує неспівпадання між ринковими ці-

нами і соціальними оцінками, а відповідно недостатність їх виробництва з боку при-

ватного сектору (послуги освіти, охорони здоров’я, транспорту): наявність природ-

них монополій (газопостачання, водопостачання, електропостачання, телекомуніка-

ції, громадський транспорт), які дозволяють державі забезпечити більш високий об-

сяг виробництва цих послуг при більш низьких цінах; необхідність досягнення соці-

ального оптимуму в споживанні послуг, що не завжди забезпечується за умов Паре-

то-оптимуму. 

Всі перераховані відхилення обумовлюють необхідність застосування урядом 

перерозподільчих функцій, і, зокрема, прямого фінансування з боку  держави проек-

тів в сфері послуг, субсидіювання виробників і споживачів послуг, організації дер-

жавного підприємництва, застосування механізмів прямого і непрямого дотування 

тощо. За умов централізованої планової економіки перераховані функції були гіпер-

болізовані. Через бюджет фінансувались поточні витрати, пов’язані з функціонуван-

ням бюджетних установ сфери послуг, експлуатаційні, пов’язані з підтриманням в 

належному стані об’єктів її інфраструктури, капітальні вкладення, пов’язані з ство-

ренням нової мережі. Дефіцит бюджету автоматично фінансувався банком. Капітал 

підприємствам сфери послуг в основному надавався у вигляді позичок. Сформува-

лось багато позабюджетних фондів, які використовувались для забезпечення надан-

ня послуг окремим категоріям споживачів. 

Сформований за умов заданої макроекономічної стабілізації, коли ціни на пос-

луги встановлювались урядом і не відображали дефіцитів ринку, фінансово-

бюджетний механізм функціонування ІТКП не прийнятний для умов відкритої еко-

номіки, де більшість цін встановлюються ринком.При виробленні політики фінансо-

во-бюджетного регулювання ІТКП в умовах перехідної економіки до уваги слід при-
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йняти: трансформаційні зміни в умовах функціонування ІТКП, як з точки зору ресур-

сів, так і з точки споживання; масштаби збоїв у функціонуванні ринкового механізму 

в сфері послуг; завдання у сфері розподілу і забезпечення соціального оптимуму при 

споживанні послуг; втрати ефективності через компенсаційні втручання. 

В ході економічних реформ усунуто ряд державних функцій з фінансування 

послуг, скоротився обсяг ресурсів, що перерозподіляються через бюджет для цих ці-

лей, практично знизились, а з часом можуть припинитися дотації галузям сфери пос-

луг (комунальному господарству, закладам культури). Суттєві зміни відбулися в 

шкалі прямих державних видатків в сферу послуг, які щорічно скорочуються і фі-

нансуються нижче запланованих обсягів (додаток Ф.) На відміну від адміністратив-

но-командної моделі, де держава централізувала доходи і розподіляла їх під планово-

управлінські рішення щодо розвитку сфери послуг, в моделі перехідної економіки на 

ринку послуг суб’єктами фінансових відносин виступають підприємства різних форм 

власності і рівнів економіки, споживачі - громадяни і сім’ї, фінансово-комерційні по-

середники - інститути кредиту, банки, страхові компанії, бюджети всіх рівнів. 

Статтями видатків бюджетів, пов’язаних з наданням послуг населенню, стають 

видатки, обумовлені фінансуванням соціально-культурних заходів, здійсненням 

державного регулювання цін, соціальним  захистом населення в процесі споживання 

послуг, деякими затратами в сфері послуг. В період переходу до ринку центр тяжін-

ня у вирішенні проблеми державного фінансування ІТКП переміщується на рівень 

регіонів. Аналіз структури видатків місцевих бюджетів областей досліджуваного ре-

гіону свідчить, що на ці статті припадає в сукупності біля 80% бюджетів (табл. 4.9). 

Значна перевантаженість бюджетів, пов’язана з зростанням зобов’язань з соці-

ального захисту населення (43,8%) і в перспективі більше їх зростання різко звужує 

можливості прямих видатків на розвиток соціально-культурної сфери, що негативно 

відображається на забезпеченні поточних витрат, пов’язаних з оплатою праці, прид-

банням необхідних матеріальних ресурсів, та експлуатаційних, пов’язаних з здійс-

ненням поточних і періодичних ремонтів та капітальних відновлювальних робіт. 

Скорочення прямих дотацій в галузі житлово-комунального господарства, громадсь-



 353

кого транспорту супроводжується різким зростання прямих і непрямих субсидій 

споживачам. З запровадженням стовідсоткової оплати комунальних послуг частка 

дотацій в бюджетах різко знизиться. 

В результаті проведених заходів з укріплення місцевого самоврядування і ско-

рочення міжрегіональних трансфертів відбувся перерозподіл  зобов’язань по доходах 

і видатках місцевих бюджетів, що привело до неодинакових стартових умов у фінан-

сах регіонів. Політика покриття все більшої частки соціальних видатків місцевих 

бюджетів за рахунок розширення місцевої податкової бази призвела до нагрома-

дження в деяких регіонах депозитів при незначній ролі їх управлінських структур у 

зборі податків і навпаки. Сукупність перерахованих змін в поєднанні з неможливістю 

міністерств забезпечити свої бюджетні зобов’язання в сфері послуг ускладнила про-

блеми її фінансування. 

Таблиця 4.9. Структура видатків бюжетів областей, пов’язаних з фінансуванням 
та фінансово-бюджетним регулюванням розвитку і функціонування ІТКП (на 
матеріалах бюджетів Галичини) (1995)1. 

Статті видатків Частка в сумарних 
видатках бюджетів 

областей, % 
1. Непрямий вплив на соціальний захист при наданні соціально-значимих 
послуг у вигляді: 

 

- затрати на утримання територіальних центів і відділів соціальної до-
помоги на дому 

1,3 

- компенсація абонементної плати та витрат на встановлення телефо-
нів ветеранам війни 

0,04 

- цільова допомога (виплата) на проживання громадян з мінімальними 
доходами 

0,14 

Виплата населенню на покриття витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 

9,9 

2. Фінансування заходів, пов’язаних із здійсненням державного регулюван-
ня цін в сфері послуг 

 

- в т.ч. дотації житлово-комунальному господарству 9,5 
- відшкодування різниці за природний газ  14,3 
- компенсація витрат на утримання інженерних споруд на селі (водоп-
роводів, ліній електропередач) 

0,07 

3. Фінансування соціально-культурних заходів і установ: в т.ч. 44,8 
- освіти 21,9 
- культури і засобів масової інформації 1,65 

                                         
Примітка. 1 Розраховано за даними обласних фінансових управлінь Івано-

Франківської, Львівської та Тернопільської областей. 
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- охорони здоров’я 20,8 
- фізичної культури та молодіжних заходів 0,35 

4. Затрати в галузях сфери послуг: в т.ч.  
- розвиток та утримання житлово-комунального господарства 0,84 
- фінансова підтримка кіномережі і придбання фільмів українських кіно-
студій 

0,04 

- дотації спортивним спорудам 0,02 

Обмеженість бюджетних ресурсів, як в державі в цілому, так і на рівні  регіонів 

вимагають максимального підвищення ефективності використання державних кош-

тів в соціальних цілях, забезпечення комплексного підходу до управління фінансо-

вим забезпеченням процесу розвитку ІТКП. Аналіз проблем фінансово-бюджетного 

механізму функціонування сфери послуг в регіонах свідчить, що подальше його удо-

сконалення повинно здійснюватись через розробку теоретичних і практичних пропо-

зицій в таких напрямках: перегляд державних видатків в ІТКП, удосконалення 

управління ними; відпрацювання критеріїв і удосконалення механізмів соціального 

захисту в процесі надання послуг; удосконалення механізмів взаємовідносин між 

бюджетами різних рівнів і пошук варіантів вирішення проблеми зрівноваженого роз-

витку сфери послуг на території регіонів; удосконалення системи оподаткування з 

метою більш активної участі суб’єктів ринку послуг у формування фінансових ресу-

рсів ІТКП. 

В умовах закритої економіки, високого ступеня централізації фінансів, управ-

ління видатками в сферу послуг регіону, як функція регіональних органів управління 

і важлива сторона фінансової діяльності не розглядалось. Розширення прав регіонів у 

фінансовому забезпеченні ІТКП в перехідній економіці вимагає побудови цілісної 

моделі процесу управління ними. До найбільш суттєвих проблем, які потребують 

вирішення при цьому в регіонах слід віднести: відбір послуг, які повинні надаватись 

безплатно, забезпечення ефективності РГС при акумуляції коштів для безкоштовно-

го надання послуг, вибір критеріїв розподілу безплатних послуг між споживачами. 

Особливістю безплатних послуг є те, що вони в умовах ринку надаються за ці-

нами, нижчими витрат виробництва, їх ринкова вартість оцінюється вартістю затра-

чених ресурсів, розглядається як обмежений випадок субсидіювання, а їх споживан-

ня не вимагає моніторингу. В їх склад, в першу чергу, слід віднести послуги, попит 
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на які нееластичний (послуги санепідемобслуговування, імунізації), послуги, які 

споживаються індивідуально, але мають зовнішні ефекти (послуги охорони здоров’я, 

освіти, деякі послуги культури). 

Акумуляція коштів для забезпечення безплатного надання послуг  призводить 

до зниження економічної ефективності системи і РГС, зокрема. Це вимагає компро-

місу між перерозподілом для надання безплатних послуг і ефективністю, яка перед-

бачає обмеження перерозподілу. Згідно з теорією державного сектора оптимальне 

рішення може бути досягнуте за рахунок правила вирівнювання суми граничних 

норм заміщення і граничної економічної норми перетворення [347.-С.664]. Його до-

сягнення вимагає вибору варіанту видатків на послуги, визначення (обмеження)  ко-

нтингенту споживачів, пошуку варіантів підвищення ефективності використання 

державних видатків.  

Світова практика при виборі контингенту споживачів використовує три основ-

них підходи: зрівняльний, орієнтований на забезпечення повного кола споживачів 

державними послугами на мінімальному (або середньому) рівні; вибірковий, орієн-

тований на певну цільову групу (наприклад, обдарованих дітей в системі освіти, хро-

нічно хворих в системі здоров’я); комплексний, розрахований на вимірювання мож-

ливостей споживачів і некомерційного сектора сфери послуг. В регіональних та ло-

кальних ринках України в економіці перехідного періоду, де має місце поєднання ві-

дносно поширеної бідності і обмеженості ресурсів, вибір контингенту споживачів 

безплатних послуг повинен визначитись характером послуги, її соціальним значен-

ням і прибутковістю. Так, в системі освіти послуги загальноосвітніх шкіл, які є більш 

прибутковими [285.-С.201], повинні бути об’єктом повного безплатного забезпечен-

ня, тоді, як послуги вищої школи, прибутковість яких є нижчою, повинні фінансува-

тись за вибірковими методами. Практичне вирішення цієї проблеми в регіонах Укра-

їни стосовно освітніх послуг означає вибір таких варіантів: у загальноосвітній школі 

- забезпечення безплатного надання послуг, гарантованого державою, при розвитку 

приватних освітніх послуг з використанням індивідуальних цін; у вищій школі - за-

безпечення безплатного навчання для цільової групи і розвитку програми позик на 
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освіту для решти громадян у вигляді урядових позик за процентними ставками, ниж-

чими ринкових, або позик приватних кредитних установ під гарантії держави; при 

набутті другої освіти - організація платного навчання груп споживачів, незалежно від 

джерел оплати (особиста або зацікавлених організацій). 

Більш ефективне використання державних видатків в системі охорони здоров’я 

регіонів вимагає: 

визначення кола послуг, ефективне надання яких повинен забезпечити держа-

вний сектор. До них слід віднести послуги первинної медичної допомоги, послуги, 

що споживаються колективно, послуги вторинної медичної допомоги лікувального 

характеру, що мають зовнішній ефект; 

визначення кола послуг, які можуть надавати лікувальні заклади (підприємці) 

приватного сектору з залученням державних субсидій і попереднього ліцензування. 

До них можуть бути включені послуги вторинної медичної допомоги лікувального 

характеру, що мають зовнішні ефекти; 

окреслення кола послуг, які можна повністю залишити за приватним сектором. 

Подальше удосконалення управління державними видатками в галузевому пі-

дкомплексі охорони здоров’я ІТКП пов’язане з пошуками варіантів скорочення ви-

трат на рівні продуцентів послуг, переміщенням частини процедур на амбулаторно-

поліклінічне лікування, раціоналізацією лікарняних послуг з врахуванням рівня регі-

ону, розвитком фінансового планування на основі програмних підходів щодо побу-

дови бюджетів охорони здоров’я (реалізація програм охорони здоров’я дітей та жі-

нок, програм профілактики захворювань, програм підтримки літніх людей), поступо-

вим запровадженням медичного страхування і планування фінансування медичних 

послуг через національну програму медичного страхування. 

Оцінка ситуації в бюджетному фінансуванні ІТКП вимагає перегляду моделі 

розподілу витрат. “Політичний тип”, коли рівень державних витрат в сферу послуг 

формується в процесі голосування, не дозволяє забезпечити ефективний розподіл 

державних ресурсів. Разом з тим сучасний рівень забезпеченості населення регіонів 

України не дозволяє застосувати модель “рівноваги за підпискою”, при якій кожен 
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індивід робить добровільний внесок коштів в сумі, яку він бажає. За таких умов в 

практиці роботи регіональних органів управління має перспективу модель Ліндала, 

яка є спробою досягти Парето ефективного розподілу суспільних благ і має форма-

льну схожість з моделлю досконалої рівноваги [364]. 

Негативним явищем бюджетного процесу в регіонах України, яке ускладнює 

проблему комплексного розвитку ІТКП, є відсутність перспективного планування і 

стратегічної спрямованості бюджетів. Якщо капітальні витрати, пов’язані з реаліза-

цією інвестиційних проектів, враховуються в сучасній вітчизняній практиці з розпо-

ділом по роках майбутнього інвестиційного періоду, то поточні та експлуатаційні 

беруться до уваги, причому недостатньо, лише в рамках річних бюджетних дій. 

Об’єктивна необхідність переходу до перспективного планування місцевих бюдже-

тів, яка б стала гарантією більш обгрунтованого вирішення проблем фінансування 

ІТКП вимагає прогнозу поточних і експлуатаційних витрат при оцінці інвестиційних 

проектів, наприклад, через застосування коефіцієнтів оперативних і експлуатаційних 

потреб в рамках інвестиційної програми, розрахунку на рівні кожного сектору сфери 

послуг завдань з поточних і експлуатаційних видатків та організації контролю за ни-

ми. 

З формуванням ринкових відносин основними джерелами фінансування дер-

жавних видатків в ІТКП повинні стати: пряме відшкодування видатків з допомогою 

зборів за користування послугами, податки з споживачів послуг, асигнування із зага-

льних надходжень, за умов нестачі поточних доходів - позики під капіталовкладення 

(муніципальні позики). 

Реальні можливості забезпечення регіональних стандартів сфери послуг на ос-

нові державних видатків пов’язані з необхідністю подолання дефіциту державного і 

місцевих бюджетів, що вимагає укріплення їх доходної бази, скорочення витрат, що 

носять непродуктивний характер, ліквідації безповоротного кредитування підпри-

ємств, подальшої передачі частини комунальних, житлових послуг та послуг транс-

порту в приватний сектор, збільшення частки плати за послуги в складі інших форм 

компенсації затрат, запровадження аудиту видатків на послуги, застосування цільо-
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вого фінансування сфери послуг, виділення пріоритетів по витратах. В умовах ско-

рочення надходжень з державного бюджету - одним з варіантів вирішення проблеми 

фінансування розвитку ІТКП може стати муніципальна позика під капітальні проек-

ти з наступною гарантованою виплатою. В регіонах України, де у населення недо-

статньо коштів, реальними позичальниками, крім нього, могли б стати банки, підп-

риємства, громадські організації, іноземні кредитори. Гострота проблем ІТКП вима-

гає становлення в регіонах нової кредитно-фінансової системи, де соціальні пробле-

ми в сфері послуг могли б вирішуватись не тільки державою, але й демократичними 

інститутами - кредитними спілками, Пенсійним фондом, страховими компаніями.  

Зростання соціальної відповідальності регіональних органів управління і не-

відповідність їй обсягів доходів місцевого бюджету вимагають удосконалення мето-

дологічних підходів до вирішення проблем соціального захисту населення в процесі 

споживання послуг. Впровадження форм захисту, які б не знизили стимули до інвес-

тицій, вичленяє такі з них: відбір послуг, споживання яких вимагає певних механіз-

мів соціального захисту для певного обмеженого кола споживачів; відбір споживачів 

на які поширюється механізм соціального захисту; відбір форм соціального захисту. 

Виходячи з запропонованої моделі соціального механізму ринку послуг (див.3.4) 

економічне регулювання соціального захисту в процесі споживання послуг слід 

представити як сукупність двох блоків заходів: заходів тимчасової дії, які дозволяють 

перехідній економіці більш плавно здійснити процедури соціальних перетворень, як, 

наприклад, вже діючих (табл. 4.10); заходів постійної дії, які слід залишити на етапі 

сформованих ринкових відносин.  

Вихід на реальні Ціни в споживанні послуг житлово-комунального господарст-

ва, транспорту і інших галузей вимагає орієнтації системи субсидіювання на чітко 

окреслену групу споживачів послуг, відбір якої за умов багатоманітності форм дохо-

дів і складності процедури перевірки бідності залишається проблематичним. Вихо-

дом з положення може бути визначення відносної бідності порівняно з переважаю-

чим рівнем Життя в конкретному регіоні (наприклад, при середньодушовому сукуп-

ному доході, рівному 50% від середнього, як це прийнято в країнах Спільного ринку) 
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[285.-С.162], застосування самоорієнтуючих форм соціального забезпечення через 

місцеві системи допомоги щодо окремих осіб.  

Аналіз механізму функціонування локальних ринків послуг в країнах з розви-

нутою ринковою економікою та оцінка ситуації в регіонах України, дозволяє сфор-

мувати такий класифікатор послуг, що вимагають перерозподільчих субсидій:  

послуги, які носять громадський характер і плата на них застосовується для за-

безпечення дисципліни споживання. Механізм субсидій покликаний забезпечити мі-

німальний рівень споживання цих послуг для малозабезпечених. В дану групу пос-

луг доцільно віднести послуги водо-, газо-, електропостачання;  

соціально-значимі послуги, які надаються частково державою, а частково при-

ватним сектором, мають зовнішній ефект, а значить є інтерес до збереження їх на-

дання в державному секторі і разом з тим настільки життєнеобхідні, що існує доці-

льність створити умови споживання їх за неповну вартість в приватному секторі для 

малозабезпечених громадян. До таких слід включити послуги громадського транс-

порту, вторинної медичної допомоги та деякі інші; 

 утилітарні послуги, які не можуть бути забезпечені через самообслуговування, 

мають негативну еластичність, тобто попит на них з зростанням грошових доходів 

падає (послуги з ремонту одягу, взуття, меблів, послуги дитячих дошкільних закла-

дів). 

Принципове значення для ефективності функціонування ІТКП та РГС мають 

способи субсидіювання послуг. При їх виборі важливо врахувати зовнішній вплив 

субсидій на економіку РГС в цілому. Переключення бюджетних коштів на масштаб-

не субсидіювання в ринку житлово-комунальних послуг та послуг громадського тра-

нспорту має негативний соціальний та економічний ефект на локальний ринках пос-

луг освіти, охорони здоров’я, культури, що вимагає перегляду способу субсидіюван-

ня. 

Механізм субсидій не повинен сприяти відродженню дефіцитності в ІТКП. За-

провадження цін на послуги нижче цін виробника може збільшити попит на деякі з 

них, а, відповідно, відродження нелегітимних способів їх розподілу. Такі механізми 
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небезпечні для санаторно-курортних послуг, телефонного зв’язку, платних послуг 

вищої школи, житлових, іноземного туризму. Слід врахувати, однак, що субсидія не 

викличе значного збільшення попиту на послуги, якщо вона не є суттєвою часткою 

доходів споживача, а субсидійована послуга не характеризується високою еластичні-

стю по відношенню до доходу. 

З врахуванням викладеного, а також світової практики застосування товарних 

субсидій, можна визначити такі способи субсидіювання споживання послуг, які до-

цільно було б застосувати в регіональних та локальних ринках: 

прямі субсидії виробникам послуг з відповідним продажем послуг за цінами 

нижче собівартості. Такі субсидії доцільні для життєвонеобхідних послуг вторинного 

медичного обслуговування, громадського транспорту, де збільшення субсидії не ви-

кличе зростання попиту на дану послугу та витіснення ними інших видів послуг; 

прямі субсидії споживача у вигляді грошової компенсації для категорій, незда-

тних за рівнем середньодушового доходу отримати життєво-необхідний мінімум цих 

послуг. Призначення таких субсидій повинно коригуватись з політикою заробітної 

плати з тим, щоб великі масштаби субсидій не дали негативного впливу на інші рин-

ки, а емісійне підвищення оплати праці не звело до нуля їх значення. Даний тип суб-

сидій доцільно застосовувати на житлові, комунальні послуги для звуженого кола 

категорій споживачів; 

непряме субсидіювання через пільгове оподаткування виробників для послуг, 

що мають негативну еластичність (послуги з ремонту взуття, одягу, меблів, послуги 

дитячих дошкільних закладів), або в силу об’єктивних причин, обумовлених негати-

вним впливом кризових явищ, залишаючись високо соціальнозначимими, стали не-

конкурентними (послуги з ремонту побутової техніки, господарського інвентарю, 

послуги лазень та інші в сільській місцевості). 

Однією з найскладніших проблем економічного регулювання ІТКП є вирішен-

ня проблем його зрівноваженого розвитку на території. В першу чергу це 

пов’язується з системою адміністративного управління бюджетами відповідно до ро-

зподілу функцій в наданні послуг та системою міжбюджетних відносин. 



 361

Закладені законодавством України принципи самостійності в складанні та ви-

користанні бюджетів всіх рівнів ще не підкріплені відповідними економічними меха-

нізмами. Згідно Конституції України фінансовою основою місцевого самоврядуван-

ня є доходи місцевих бюджетів. Разом з тим держава фінансово підтримує його. Во-

на фінансує надані органам місцевого самоврядування окремі повноваження органів 

виконавчої влади в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету або шля-

хом віднесення до місцевого бюджету в установленому законом порядком окремих 

загальнодержавних податків.[150.-С.143, 57-58] 

Таким чином, на можливості вирішення проблем ІТКП в територіальних оди-

ницях впливають способи вирівнювання доходів місцевих бюджетів через механізм 

використання загальних (регулятивних) доходів та виплати прямих субсидій та суб-

венцій від вищестоящих до нижчестоящих рівнів влади. Не зважаючи на певні зру-

шення в укріпленні фінансової бази регіонів, регулятивні доходи, субсидії та інші 

центральні надходження складають відносно більшу частину, ніж власні (постійні) 

доходи місцевих бюджетів. В такий ситуації місцева влада не може в достатній мірі 

контролювати власні фінанси, а, відповідно, вирішувати проблему запезпечення не-

обхідних рівнів обслуговування. Не сприяє зрівноваженому розвитку сфери послуг 

на регіональному рівні система відносин між державним, обласним і місцевим бю-

джетом, яка діяла і продовжує діяти в сучасних умовах. Система регулятивних  суб-

сидій, покликана забезпечити однакову підтримку всім територіям, закріплюється 

щорічно для різних областей за різними показниками, як правило нижчими для те-

риторій, які мають збільшення власних доходів, а отже діє як антистимульна. Регу-

лятивні доходи безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємств, розміщених на 

території, а отже фінансові можливості розвитку ІТКП суттєво залежать від рівня 

економічного розвитку регіону та економічного стану його підприємств. Відсутність 

можливості прогнозувати доходно-розподільчу формулу в поєднанні з загальною 

економічною невизначеністю приводить до нестабільності в доходному секторі міс-

цевих бюджетів та неможливості здійснювати цілеспрямовану діяльність по досяг-

ненню регіональних стандартів обслуговування в територіальних одиницях. Не зва-
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жаючи на законодавче розширення власної доходної бази місцевих бюджетів за ра-

хунок розширення місцевих податків і зборів, вона залишається недостатньою для 

фінансування ІТКП за умов передачі в комунальну власність широкого кола об’єктів 

соціально-побутової сфери. 

Досвід країн Східної Європи, які здійснюють перехід до ринкової економіки 

свідчить, що вирішення проблем зрівноваженого розвитку сфери послуг 

пов’язується з реструктуризацією міжбюджетних відносин, зниженням повноважень 

центру у фінансуванні сфери обслуговування при одночасному виробленні і реаліза-

ції державної політики підтримки кризових територій. Для вимірювання умов вироб-

ництва і споживання послуг, як один з варіантів розглядається диференційований пі-

дхід до територій, як при формуванні доходної частини бюджетів, так і при розподілі 

коштів державного бюджету [315.-С.25]. 

Одним із напрямків розв’язання проблем фінансового забезпечення належного 

рівня обслуговування для всіх адміністративно-територіальних одиниць має стати 

пошук можливостей укріплення доходної бази місцевих бюджетів за рахунок розши-

рення сплат користувачів. Поряд з уже використовуваними доцільно запровадити 

плату за користування міським майном по його ринковій вартості, плату за благоус-

трій території, плату за користування зонами відпочинку, звалищами і смітниками. 

Зростаюча відповідальність місцевих та регіональних органів управління за надання 

послуг вимагає укріплення ролі місцевих податків і зборів, фіксації розподілу регу-

лятивних доходів на області, райони і міста. 

В перехідній економіці, для якої характерні суттєві відмінності в рівнях еконо-

мічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, вирішення 

проблеми зрівноваженого розвитку сфери послуг повинно передбачити подальше 

використання міжрівневих субсидій, як форми “дефіцитного” фінансування послуг. 

При цьому удосконалення цієї системи має йти в напрямку забезпечення стабільнос-

ті, прозорості і справедливості субсидій. Це вимагає запровадження системи перспе-

ктивного (наприклад, п’ятирічного) планування доходів бюджету для регіонів всіх 

рівнів, які б дозволили фіксувати загальнодержавні субсидії для обласного бюджету, 
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обласні для районного та власні джерела. Перспективним для вирішення проблем 

забезпечення регіональних стандартів обслуговування було б створення на рівні об-

ластей і районів регіональних фондів регулювання соціальної забезпеченості регіону. 

У визначенні обсягів та розподілі міжрівневих субсидій можна використати 

три методичні підходи: 

1. Метод пропорційності, суть якого полягає в тому, що міжрівневі субсидії 

слід виділяти регіонам (областям, адміністративним районам, територіальним гро-

мадам) обернено пропорційно доходу на душу населення в даній місцевості і прямо 

пропорційно чисельності населення цієї місцевості. Така методика могла б бути ви-

користана як основа укрупнених попередніх розрахунків при перспективному плану-

ванні бюджетів різних рівнів. Визначення за її допомогою величини пакетний субси-

дій не дає можливості оцінити масштаби їх використання для розвитку сфери послуг 

безпосередньо, скільки передбачає вирішення і інших соціально-економічних про-

блем і виступає як форма регулювання бюджетів різного рівня. 

2. Метод розрахунку нормативного бюджетного фінансування на одного жи-

теля в окремій галузі сфери послуг. Суть розрахунку базується на попередній дифе-

ренціації нормативів бюджетного фінансування для окремих територіальних оди-

ниць з врахуванням коефіцієнтів впливу факторів, що визначають диференціацію по-

треб у фінансових ресурсах (коефіцієнт розвитку матеріально-технічної бази, коефі-

цієнт захворюваності, коефіцієнт статево-вікової структури населення тощо), та ви-

значенні обсягів бюджетного фінансування на потреби галузей сфери послуг для да-

ної території. Алгоритм диференціації нормативів бюджетного фінансування можна 

представити таким чином (табл.4.10). 

Обсяг міжрівневих бюджетних субсидій слід визначати як різницю між потре-

бою у фінансуванні сфери послуг даної території і можливостями місцевого бюдже-

ту. Застосування цієї методики передбачає розподіл субсидій в орієнтації на обслу-

говування населення території на уже створеній матеріально-технічній базі в сфері 

послуг.  

3. Метод розрахунку потреби в субсидіях на комплексне покриття капітальних, 
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експлуатаційних і поточних затрат. Його суть полягає в поетапному розрахунку: но-

рмативної забезпеченості об’єктами сфери послуг з врахуванням чисельності насе-

лення територіальної одиниці різних соціально-демографічних груп, для яких є від-

повідні галузеві нормативи (стандарти - NPip); нормативного введення об’єктів (Ci) 

регіону (територіальної одиниці) для досягнення нормативної забезпеченості (NVip), 

обсягів капітальних вкладень в об’єкти (Ci) регіону для досягнення нормативних 

значень забезпеченості (Kip), обсягів асигнувань в об’єкти (Ci) регіону для досягнен-

ня нормативних значень забезпеченості з врахуванням потреб на покриття експлуа-

таційних та оперативних затрат в рамках діючих інвестиційних програм ( Kip
 ), пито-

мих нормативів асигнувань у і-ті об’єкти сфери послуг ( N Kip  ) в грн. на одну люди-

ну; нормативів повного бюджетного фінансування одного жителя території з враху-

ванням капітальних, експлуатаційних і поточних затрат об’єктами сфери послуг да-

ного регіону (Nfipt), необхідних сумарних обсягів бюджетного фінансування розвитку 

та функціонування бюджетного сектора сфери послуг регіону (територіальної оди-

ниці) ( Of ). 

Таблиця 4.10. Алгоритм диференціації нормативів бюджетного фінансування в 
сферу послуг. 

Галузь Алгоритм Значення показників 
Охорона 
здоров’я 

Nfozt = Nfozb x kmtz x kzt 
(4.38) 

Nfozb, Nfozt - базовий і диференційований для території норматив 
бюджетного фінансування в охорону здоров’я на одного жите-
ля; 
kmtz - коефіцієнт розвитку матеріально-технічної бази і кадрово-
го потенціалу охорони здоров’я території; 
kzt - коефіцієнт захворюваності на території. 

Освіта Nfot = Nfob x kmto x ksw 
(4.39) 

Nfob, Nfot - базовий і диференційований для території норматив 
бюджетного фінансування в освіту на одного жителя; 
kmto - коефіцієнт розвитку матеріально-технічної бази і кадрово-
го потенціалу освіти території; 
ksw - коефіцієнт статево-вікової структури населення даної те-
риторії (% 6-18 років) 

Фізкультура 
і спорт 

Nfvt = Nfvb x kmtv x ksw
1 

(4.40) 
Nfvb, Nfvt - базовий і диференційований для території норматив 
бюджетного фінансування в фізкультуру і спорт на одного жи-
теля; 
kmtv - коефіцієнт розвитку матеріально-технічної бази і кадрово-
го потенціалу фізкультури і спорту території; 
ksw

1- коефіцієнт статево-вікової структури (активних груп насе-
лення) даної території 

Культура Nfkt = Nfkb x kmtk x ksd Nfvb, Nfvt - базовий і диференційований для території норматив 
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(4.41) бюджетного фінансування в культуру на одного жителя; 
kmtk - коефіцієнт розвитку матеріально-технічної бази і кадрово-
го потенціалу культури території; 
ksd - коефіцієнт соціально-демографічних груп даної території 

Алгоритм розрахунків можна представити таким чином: 

(4.42)     NP
H

H NP H NP H NPip
zr

mr
k

ir sr
k

im zj
k

ij   
1

( ... )      [193.-C.110]     

де H H Hmr
k

sr
k

ij
k, ,... - чисельність населення території (територіальних одиниць) рі-

зних соціально-демографічних груп, для яких є відповідні галузеві нормативи; 

im ijNP NP, - галузеві нормативи розвитку матеріальної бази і-го підрозділу бюджет-

них закладів (Ci); 

(4.43)               NV H NP H P q tip zrp
o

ip zr
o

ip ip   ( )1 1  [193.-C.115] 

де Pip- фактична забезпеченість 1000 чол. населення і-ми об’єктами Ci на поча-

ток розрахункового періоду; Hzr
o - чисельність населення території (територіальної 

одиниці) на початок періоду;  qip - коефіцієнт вибуття матеріальної бази і-го об’єкту; 

t - розрахунковий період (5-10-15р.) 

(4.44)                    Kip = NVip  
. NCip  

де NCip - середня кошторисна вартість будівництва одиничної потужності і-тих 

об’єктів   на весь розрахунковий період; 

(4.45)                           K K rip ip a
     

де ra - коефіцієнт збільшення асигнувань на оперативні та експлуатаційні фун-

кції для покриття цих потреб в рамках діючих інвестиційних програм; 

(4.46)                    N K
K

t H Hip

ip

zr
h

zr
k  





2

( )
 

де t - розрахунковий період. 

(4.47)                    N N N Kfipt fipdt ip    

де Nfipdt - норматив бюджетного фінансування одного жителя території для за-

безпечення обслуговування діючими Ci об’єктами; 

(4.48)                        O N Hf fipt zr
t   

де Hzr
t  - чисельність населення даної території (територіальної одиниці). 
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Потреба в бюджетних міжрівневих субсидіях визначається як різниця між визначе-

ною сумою і можливостями профінансувати її з боку місцевого бюджету регіону (те-

риторіальної одиниці). 

Запропонована методика визначення і розподілу міжрівневих пакетних субси-

дій може бути використана для фіксації її величини для районів і територіально-

адміністративних одиниць в рамках стратегії поступового досягнення регіональних 

стандартів обслуговування по установах бюджетної сфери (охорони здоров’я, освіти, 

культури, фізкультури і спорту). 

Для вирішення проблем регулювання зрівноваженого розвитку ІТКП до фон-

дів регулювання соціальної забезпеченості регіонів крім бюджетних коштів могли б 

залучатися кошти підприємницького сектору, зарубіжних інвесторів, зацікавлених в 

розвитку об’єктів соціальної інфраструктури на території регіону. 

Крім пакетних міжрівневих субсидій у вирішенні проблем розвитку сфери пос-

луг на території адміністративних районів можуть бути використані спеціальні ці-

льові субсидії для реалізації певних програм, передбачених в сфері послуг місцевими 

органами при недостатності у них власних коштів (будівництва комунальних мереж, 

соціально-побутових центрів тощо), які відзначаються великою капіталомісткістю. 

Вирішення проблеми фінансування капіталомістких проектів в сфері ІТКП на тери-

торії регіонів може здійснюватись на умовах пайової фінансової участі місцевих бю-

джетів в “програмах допомоги”. 

Для фінансування спеціальних програм в сфері комунального господарства, 

розвитку рекреаційних зон регіонального значення, створення лікувальних центрів 

доцільно було б застосовувати принцип неспівпадання території надання послуг з 

географічними межами адміністративних одиниць, об’єднавши в такі програми те-

риторіальні громади навіть з різних адміністративних районів. 

Однією з форм взаємовідносин між центром (областю) і місцевими органами 

влади в містах, районах, селищах в напрямку зрівноваженого розвитку сфери послуг 

могло б стати використовуване в зарубіжній практиці укладання, визначених через 

індикативний план контрактів на види і обсяги спільних робіт з розвитку сфери пос-
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луг та зобов’язань з фінансування [353.-С.30]. 

З розвитком ринкових відносин в системі регулювання розвитку сфери послуг 

на території регіонів все більшу роль відіграватимуть методи непрямої дії на локаль-

ні ринки послуг шляхом активізації його через запровадження політики пожвавлення 

господарської активності в депресивних територіях, підтримки підприємництва, і в 

першу чергу малого. Проголошення, але практично повне недотримання принципів 

системності при формуванні системи державної підтримки підприємництва [265], у 

тому числі малого, стало основною причиною низької ефективності його функціону-

вання.  

В арсеналі елементів економічного регулювання підприємництва визначальне 

місце займають режими оподаткування та засоби і джерела фінансово-кредитної під-

тримки. Згідно принципу нейтральності податкової системи податки повинні бути 

єдиними для всіх типів підприємств. Однак висока чутливість малого підприємницт-

ва до коливань економічного циклу обумовила запровадження в практиці ряду зару-

біжних країн особливих режимів оподаткування. Для України, регіональні та лока-

льні ринки послуг в якій недостатньо конкурентні і намітилась тенденція до згортан-

ня малого бізнесу, такі підходи об’єктивно необхідні. Проте з 1992 року податкові 

пільги практично не використовуються ні для регулювання розвитку підприємництва 

в цілому, ні для регулювання розвитку малого бізнесу, що блокувало його в ряді га-

лузей сфери послуг. 

Певні дії на стимулювання підприємництва передбачені в Концепції державної 

політики розвитку малого підприємництва [152.-С.4]. В механізмі сплати податків 

суб’єктами малого підприємництва передбачається перехід юридичних осіб на єди-

ний сукупний податок, обчислювальний за результатами фактичної діяльності, вста-

новлення його граничного розміру, а також запровадження системи патентів для фі-

зичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Згідно  з Концепцією 

держава забезпечує стимулювання розвитку малого підприємництва у пріоритетних 

напрямках шляхом встановлення сприятливого режиму оподаткування та звільнення 

від податку частини прибутку, що спрямовується на рефінансування малих підпри-
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ємств, встановлення прискорених норм амортизації активної частини основних фон-

дів [152.-С.3]. 

Запропонований урядом пакет документів з реформування податкової системи 

уже не передбачає диференціації податків для підприємств малого, середнього і ве-

ликого бізнесу. Податок на додану вартість, як один із основних регулятивних в сфе-

рі послуг не нараховується для послуг з навчання, утримання дітей в дошкільних та 

шкільних закладах, курсів, гуртків, студій, в яких навчаються діти віком до 18 років, 

надання послуг з охорони здоров’я, послуг з поховання,, послуг з доставки пошти та 

грошової допомоги громадянам, послуг міського та міжміського автотранспорту, по-

слуг з оброблення землі багатодітним сім’ям, ветеранам та інвалідам. Разом з тим, як 

складова ціни, він нараховується на такі життєво необхідні населенню послуги, як 

послуги з ремонту одягу, взуття, меблів, що діє регресивно по відношенню до його 

малозабезпечених верств. Пільги по податку на додану вартість передбачаються 

єдиними, без права запровадження їх місцевими органами управління. 

Новим законодавством з метою розширення бази оподаткування ліквідується 

ряд пільг щодо сплати податку на прибуток, які мають безпосереднє відношення до 

вирішення проблеми розвитку сфери послуг і, зокрема, скасування пільг будівель-

ним організаціям, що будують в сільській місцевості об’єкти побуту, культури, охо-

рони здоров’я, фізкультури і спорту, освіти, зв’язку та інших об’єктів соціальної 

сфери, пільги за рахунок зниження суми податку на прибуток при його використанні 

на реконструкцію і модернізацію виробництва. Закріпивши відрахування податку на 

прибуток за бюджетами територіальних громад, законодавство не передбачило його 

самостійності щодо диференціації податків для різних суб’єктів підприємництва та 

об’єктів оподаткування. Таким чином пропоновані заходи з реформування податко-

вої системи вУкраїні не узгоджені з державною політикою підтримки малого бізнесу 

в 1997-1998р.р., не орієнтовані на розширення прав місцевих органів управління з 

формування доходів місцевих бюджетів і запровадження стратегії їх використання на 

перспективу, на вирішення останніми проблем розвитку сфери послуг в залежності 

від стану кон’юнктури в локальних ринках послуг. 
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Необхідність регіоналізації управління сферою послуг вимагає посилення ролі 

місцевих органів управління у вирішенні проблем податкової політики, в першу чер-

гу стосовно малого підприємництва, активного використання закріпленого законо-

давством права на встановлення податкових пільг щодо надходжень до їх бюджетів 

[97.-С.1]. 

Враховуючи складність паралельного вирішення проблем подолання бюджет-

ного дефіциту і запровадження режиму пільгового оподаткування, необхідно виро-

бити чіткі методичні підходи щодо об’єктів і суб’єктів такого оподаткування, які не 

допустили б суб’єктивних рішень. Критерієм для режиму податкових пільг для підп-

риємств можуть бути: величина бізнесу (розмір прибутку, величина валового доходу, 

обсяг реалізації послуг), цілі пільгового режиму - стимулювання розвитку пріоритет-

них виробництв, модернізації, інвестиційної діяльності, реалізації соціальних цілей. 

Ініціювання надання податкових пільг на місцевому рівні та врахування великої кі-

лькості критеріїв доцільно будувати на основі шкали диференціації суб’єктів оподат-

кування в залежності від сукупності ознак, які відображають значимість даного виду 

бізнесу для вирішення соціальних проблем регіону, умов його функціонування, ха-

рактеру послуг тощо (табл.4.11). 

Таблиця 4.11. Система критеріїв диференціації суб’єктів оподаткування для іні-
ціювання надання податкових пільг на місцевому рівні 

 Рівень оподаткування  
 низький середній високий 
 рівень по-

казника 
ранг рівень пока-

зника 
ранг рівень пока-

зника 
ранг 

Соціальна значимість послуги висока 1 середня 2 низька 3 
Основний контенгент відвідувачів з низькими 

доходами 
1 з середніми 

доходами 
2 з високими 

доходами 
3 

Елестичність послуг негативна 1 середня 2 висока 3 
Рівень конкуренції на ринку високий 1 середній 2 низький 3 
Інвестиційна привабливість галузі низька 1 середня 2 висока 3 
Рік роботи 1-й 1 2-й 2 3-ій і більше 3 
Рівень кон’юнктури в даному виді 
обслуговування 

низький 1 середній 2 високий 3 

Статус підприємництва в шкалі оподаткування на основі цих вихідних даних 

визначається сумою рангів (Sj) оцінок представниками місцевих органів влади для і-

го типу підприємства (підприємництва) у сфері послуг: 
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(4.49)           S Rj ij
j

m





1

 

де Rij - ранг оцінки даний j-му типу підприємства (підприємництва) за i-ми 

критеріями. При виборі суб’єктів для надання податкових пільг в групу з низьким 

рівнем оподаткування відносяться підприємства з найменшим значенням (Sj). Сис-

тема вагомих обгрунтувань, отримана місцевими органами влади для ініціювання 

надання податкових пільг, може бути використана як основа для фінансово-

кредитної підтримки підприємництва, і в першу чергу малого, з боку кредитних, фі-

нансових та інших структур.  

Поряд з субсидіями для підприємств, діяльність яких носить неприбутковий 

характер, на рівні регіонів можуть бути реалізовані:  

 механізми державного кредитування, орієнтовані на можливості малого біз-

несу. За умов недоступності через високі процентні ставки кредитів комерційних ба-

нків і небажання останніх співпрацювати з малим бізнесом із-за великого ризику, 

слід створювати спеціальні державні фінансові інститути (банки для малого бізнесу), 

які надають кредити на умовах нижчих процентних ставок, ніж в комерційних бан-

ках; 

 механізми державного гарантування позик і страхування кредиту, наданого 

малим підприємствам. Таку функцію могли б виконувати під егідою регіональних 

органів управління спеціальні асоціації з гарантування позик, отримуваних малими 

підприємствами від комерційних банків і приватних фірм; 

 механізми залучення до фінансового забезпечення малих підприємств креди-

тів комерційних банків через звільнення оподаткування прибутків, одержаних коме-

рційними банками від вкладення коштів в малі підприємства  сфери послуг; 

запровадження НБУ продажу кредитних ресурсів комерційним банкам при 

умові використання певної частини коштів для цільового довгострокового кредиту-

вання малого бізнесу. 

Для вирішення проблеми розвитку ІТКП доцільно більш широко використову-

вати інститут колективного фінансового управління через створення в регіонах фон-
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дів спільних інвестицій, які як асоціативні структури могли б стати гарантами креди-

тів, що надаються малим підприємствам сфери послуг комерційними банками; з роз-

витком ринку цінних паперів - фондів спільного володіння цінними паперами з не-

значним їх мінімумом; товариств колективного управління з капіталом для облігацій, 

банків фінансування малих підприємств на акціонерній основі. 

В ситуації, що склалась, забезпечення реальної фінансової підтримки малого 

підприємництва сфери послуг можливе за умов акумуляції і пільгового вкладання 

фінансових коштів через створення регіональних фондів фінансової підтримки мало-

го підприємництва, спроби утворення яких в досліджуваних регіонах, не були дове-

дені до кінця. В межах законодавчої бази в них можуть бути залучені: передбачені на 

ці цілі кошти місцевих бюджетів, кошти інвестиційних державних проектів, в яких 

беруть участь підприємницькі структури ІТКП, кошти позабюджетного фонду при-

ватизації, кошти, виділені міжнародними фінансовими організаціями в якості фінан-

сової допомоги, кошти, одержані від сплати за видачу ліцензій суб’єктам підприєм-

ництва , кошти за їх реєстрацію, за оренду приміщення нежитлового фонду та місце 

під розміщення об’єкта, кошти комерційних банків, згідно виділених квот та пріори-

тетного продажу кредитних ресурсів Національним банком, які кредитують підприє-

мців на пільгових умовах, кошти великих і середніх підприємств, регіональних спі-

лок (асоціацій малого бізнесу). 

З розвитком асоціативних структур в регіональних та локальних ринках послуг 

перспективною в фінансово-кредитній підтримці малого підприємництва є участь 

товариств взаємного кредитування та кас взаємодопомоги. Відрахування юридичних 

осіб на створення таких товариств доцільно виключати з сум, взятих за базу оподат-

куванн. Широкі можливості в фінансовій підтримці малого бізнесу може забезпечити 

система регіональних контрактів і муніципальних замовлень з ним на забезпечення 

реалізації державних і регіональних цільових програм в сфері послуг. 

Формування ринкових відносин в ІТКП супроводжуватиметься  розвитком го-

ризонтальних зв’язків різного типу, що створить можливість використовувати відп-

рацьовані в зарубіжній практиці такі способи фінансових проблем, як “франчайзи” 



 372

та лізинг. “Франчайзи” як угода між великими підприємствами (організаціями) і ма-

лими (франчайзі) може забезпечити її учасникам зменшення витрат на рекламу, ро-

зширення комерційних можливостей, зниження ризику підприємницької діяльності, 

отримання за пільговими цінами сировини та виробів, зниження витрат на освоєння 

нової продукції і, в кінцевому рахунку, підвищення ефективності виробництва. 

Лізинг, як комерційний кредит в натуральній формі, встановлює такі відносини 

між організацією (користувачем) та організацією (лізинговою компанією), при яких 

остання здійснює придбання необхідного для виробника устаткування і передає його 

йому у тимчасове користування. З застосуванням фінансового лізингу лізингова 

компанія фінансує угоду. Застосування лізингу в функціонуванні суб’єктів локаль-

них ринків послуг може дозволити вирішити проблему придбання сучасного устат-

кування та технології, ширше використовувати прискорену амортизацію, до чого 

особливо чутливий малий бізнес, зменшити терміни окупності інвестицій та ризик. 

Особливо перспективним для вирішення проблеми ІТКП є фінансовий левередж, 

який дозволив би вирішувати великі лізингові проекти (будівництво водопроводів, 

каналізаційних систем, об’єктів міжрайонного значення) через об’єднання капіталів 

декількох лізингових компаній. З допомогою лізингового левереджу в досліджува-

ному регіоні Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей можна було 

б вирішити проблему створення рекреаційних комплексів. Необхідність вирішення 

проблем укріплення матеріальних умов підприємництва в сфері послуг вимагає 

створення компаній з лізингу нерухомості та лізингових відділів при заводах, що ви-

робляють устаткування для сфери послуг. 

З розвитком ринкових відносин суттєвих змін надалі повинен зазнавати меха-

нізм кредитного регулювання ІТКП. Кредитне регулювання ринків послуг має зосе-

редитись на: кредитному обслуговуванні соціальних державних і регіональних про-

грам, кредитуванні діяльності підприємницьких структур в сфері послуг, яке здійс-

нюється в рамках нормативного регулювання; кредитування надання послуг під 

державний контракт (наприклад, підготовка спеціалістів) або муніципальне замов-

лення (обслуговування інвалідів, пенсіонерів), стимулювання інвестицій в ІТКП че-
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рез регулювання процентних ставок, норм обов’язкових резервів. Враховуючи спе-

цифіку локальних ринків послуг в їх кредитному обслуговуванні доцільно застосову-

вати спеціальні кредити (кредит на сезонні роботи, наприклад, для організації сана-

торно-курортного обслуговування, що полегшує фінансування господарського цик-

лу), миттєвий кредит, короткострокова позика для покриття від’ємного сальдо. Фор-

мування реального кредитного ринку і відносин конкуренції між суб’єктами позич-

кового капіталу дозволило б створити умови, при яких процес споживання послуг 

кредитуватиметься, як по лінії виробників, так і споживачів. Таким чином, в еконо-

міці перехідного періоду механізм фінансово-кредитного регулювання локальних 

ринків послуг виступає як сукупність дій з фінансового забезпечення та дій фінансо-

вого та кредитного регулювання, в яких поєднуються ринкові та неринкові інструме-

нти (рис. 4.7). 

Оцінка еволюції цінового механізму в регулюванні регіональних та локальних 

ринків послуг (3.1) та концептуальні підходи щодо його місця в системі організацій-

но-економічного механізму (3.3) дозволяє визначити основні напрямки діяльності 

щодо відпрацювання функцій регулювання цін на державному і регіональному рів-

нях. 

В залежності від домінуючого типу управління, що зберігається в перехідній 

економіці функції державного регулювання цін закріплюються: за центральними ві-

домчими структурами (послуги залізничного транспорту, морського, повітряного 

транспорту, туристсько-екскурсійні, санаторно-курортні, послуги правового характе-

ру, банківські, зв’язку), територіальними та галузевими органами управління в регіо-

нах (автомобільного транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, куль-

тури, охорони здоров’я, непрофільних підприємств), чисто територіальними - послу-

ги побутового обслуговування, непрофільних підприємств місцевого підпорядкуван-

ня. Регулювання цін в локальних ринках послуг може здійснюватись по двох кана-

лах: 

 пряме регулювання цін і тарифів, до якого слід віднести встановлення дер-

жавними та іншими інститутами певних лімітів цін, які не можуть бути перевищені в 
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процесі вільного ціноутворення, пряме нормування цін, що допустиме в умовах кри-

зи щодо послуг по утриманню дітей в дитячих дошкільних закладах, послуг, оплата 

за які є обов’язковою - житлово-комунального господарства, громадського транспо-

рту, зв’язку, встановлення правил ціноутворення через встановлення граничних рів-

нів рентабельності, нормування витрат, прив’язку ціни послуги до її якості, деклару-

вання цін; 
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Рис. 4.7. Фінансово-кредитний механізм регулювання та функціонування ІТКП в економіці перехідного 

періоду (рекомендована модель). 
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вплив на попит і пропозицію через різке скорочення державного попиту і 

пропозиції і державного споживання послуг охорони здоров’я, освіти, культури, що 

дозволить вплинути на ціни на них і на їх структуру; бойкот послуг при грубих по-

рушеннях якості, екологічних порушень (для рекреаційних послуг) тощо. 

Згідно з Законом про ціни і ціноутворення державні фіксовані та регульовані 

ціни і тарифи встановлюються на послуги, виробництво яких зосереджено на підп-

риємствах, що займають монопольне становище на ринку. Ознайомлення з діяльніс-

тю служб, які займаються контролем за додержанням дисципліни цін в досліджува-

них областях свідчить, що ними сформовані переліки послуг монопольних утворень 

на регіональних ринках, тарифи на які підлягають державному регулюванню. В яко-

сті основних інструментів регулювання використовуються декларування цін та вста-

новлення граничних рівнів рентабельності. Одержана сума виручки внаслідок пору-

шення дисципліни цін підлягає перерахуванню у доход організації. До позабюджет-

них фондів місцевих Рад виплачуються штрафи у двократному розмірі необгрунто-

ваного одержання сум. Органи статистики забезпечують нагляд за динамікою цін і 

тарифів на послуги, розробляють індекси їх зміни, враховують їх вплив на рівень 

життя населення. Таким чином, в роботі місцевих органів влади з регулювання цін в 

локальних ринках послуг домінують методи прямого адміністративного впливу, дія-

льність обмежується контрольно-фіксуючими функціями. 

Необхідність більш активного впливу на якість обслуговування, здійснення 

структурних зрушень та реалізації соціальних функцій в ІТКП зобов’язує розширити 

арсенал горизонтальних засобів впливу на ціноутворення в локальних ринках послуг. 

В якості таких можна рекомендувати: зобов’язання по цінах між місцевою адмініст-

рацією асоціаціями (спілками) підприємців; застосування індикативних цін при офо-

рмленні регіональних та муніципальних замовлень на послуги; укладання на високо 

соціально-значимі послуги угод з підприємцями, що їх надають при відповідних 

пільгових умовах оподаткування, кредитування або надання фінансової компенсації 

з фондів фінансової підтримки підприємництва; регулювання розмірів націнки для 

підприємств сфери послуг з різним рівнем соціального навантаження; виділення в 
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процесі розробки і затвердження прейскурантів цін на побутові послуги цін на пос-

луги першорядної необхідності, що визначають тип підприємства і дають йому право 

на пільгові умови діяльності; жорсткий контроль ціноутворення в підприємствах з 

високою та підвищеною соціальною значимістю функцій за умови повної або част-

кової компенсації незаміщуваних витрат на рахунок бюджетів. З розвитком ринкових 

відносин в локальних ринках послуг повинен відбуватись поступовий перехід від 

прямого адміністративного регулювання цін до опосередкованого регулювання че-

рез податкову, фінансово-бюджетну та кредитну політику, методологічні підходи по 

відношенню до яких викладені вище. 

В площині проблем, які сформувались в результаті кризових явищ в ІТКП дос-

ліджуваних регіонів, запропонований механізм економічного регулювання повинен 

спрямовуватись на вирівнювання і підйом кон’юнктури ринку через поетапне вирі-

шення двох завдань: стабілізацію; впровадження політики економічного зростання і 

створення заділів прогресивних змін в сфері послуг. 
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ВИСНОВКИ 

1.Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що нова економічна 

ситуація, яка сформувалася в Україні на етапі переходу до ринкових відносин, пот-

ребує перегляду структури регіональних господарських систем в користь переорієн-

тації їх на галузі, пов’язані з задоволенням суспільних та індивідуальних потреб на-

селення, вироблення нової концепції розвитку сфери послуг, забезпечення механіз-

мів її функціонування, адекватних характеру виробничих і соціальних відносин, вла-

стивих перехідній економіці. 

Відпрацьована в дисертації концепція розвитку сфери послуг в сучасних умо-

вах передбачає її розвиток як єдиної цілісної системи, яка є складовою систем вищо-

го порядку, зокрема РГС, в напрямку трансформації в регіональні і локальні ринки 

послуг. 

Оцінка ініціативних та протекціоністських дій з їх формування свідчить, що 

основні організаційні форми цього процесу виявились недостатньо послідовними, 

недостатньо швидкими, недостатньо контрольованими та недостатньо економічно і 

соціально ефективними для ІТКП та РГС процесами. Внаслідок недосконалості за-

конодавства і управлінських дій, невирішеності ряду методологічних проблем, відсу-

тності об’єктивної оцінки соціальних наслідків і реальної підтримки підприємництва, 

не чітко визначеної соціальної орієнтації процесів ринкотворення, в регіонах сфор-

мувалось підгрунтя для специфічної моделі регіональних та локальних ринків послуг 

з нетиповими характеристиками збалансованості попиту і пропозиції, нетиповим ха-

рактером конкуренції і специфічним механізмом ціноутворення. В регіонах викрис-

талізовується модель споляризованого розвитку регіональних та локальних ринків 

послуг зі зростаючими нерівномірностями в територіальних рівнях обслуговування, 

в рівнях і структурі споживання різними групами населення. 

2.Констатація цього явища дозволяє зробити висновок щодо необхідності 

здійснення свідомих дій управлінських структур та підприємницького сектора на ре-

алізацію стратегії побудови моделі регіональних і локальних ринків послуг, яка б ві-

дповідала критеріям соціально-орієнтованої ринкової економіки. Враховуючи склад-
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ність ситуації в територіальних комплексах послуг, вважаємо, що реалізація цієї 

стратегії повинна здійснюватися в умовах поетапного формування в них ринкових 

відносин, і, зокрема: через припинення руйнівних процесів, гальмування спаду виро-

бництва послуг, створення умов для відновлення інвестицій в цю сферу, незначну 

структурну трансформацію, яка не дасть відчутних змін в формальних показниках 

галузевої і територіальної структури ІТКП - на першому етапі; повну стабілізацію, 

відновлення вітчизняних та здійснення іноземних інвестицій, що сприятиме поліп-

шенню галузевої, видової, виробничо-компонентної та територіальної структури 

ІТКП - на другому; формування оптимальних інституціональних, галузевих, терито-

ріальних пропорцій, більш розвинутих ринкових відносин, які б дозволили реалізу-

вати модель зрівноваженого, соціально-орієнтованого ринку послуг - на третьому. 

3.Основними напрямками регіональної політики в розвитку територіальних 

комплексів послуг, які забезпечили б розв’язання цього завдання, слід вважати: 

3.1.удосконалення організаційних механізмів реформування власності, ство-

рення більш сприятливих організаційно-економічних умов для ефективної реалізації 

права комунальної та приватної власності з врахуванням рекомендацій, викладених в 

дисертації; 

3.2.реалізацію трансформаційної моделі управління на принципах: поступової 

заміни прямого керівництва суб’єктами господарювання на регулювання їх діяльно-

сті в ринках послуг; створення дублюючої системи в рамках основних елементів ре-

гулювання через залучення до неї різноманітних інститутів державного управління і 

місцевого самоврядування, інститутів громадського регулювання, інституцій ринко-

вої інфраструктури; зміни організаційної структури управління через перехід від ди-

візіонального (галузевого) до функціонального типу управління, створення єдиного 

координаційного центру розвитку ІТКП, який міг би стати ядром інститутів демок-

ратичного регулювання ринку послуг; 

3.3.реалізацію моделі соціального механізму в ринках послуг через форму-

вання і запровадження обгрунтованих в дисертації регіональних стандартів сфери 

послуг для кожного типу територіальних таксономічних одиниць, розглядаючи їх як 
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основу вироблення управлінських рішень щодо організаційних та економічних впли-

вів на розвиток ІТКП; удосконалення системи міжбюджетних відносин, практики за-

стосування товарних та міжрівневих бюджетних субсидій; залучення громадських та 

ринкових інституцій до його реалізації; 

3.4.розвиток інститутів демократичного регулювання регіональних і локаль-

них ринків послуг, зосередження їх діяльності на спільному виробленні соціальної 

політики, нормативних параметрів функціонування ринку, контролю за якістю об-

слуговування, цінами, захисті інтересів виробників і споживачів послуг; 

3.5.інтенсивний розвиток малого підприємництва, об’єднання зусиль загаль-

нодержавних та регіональних структур в забезпеченні запропонованих в дисертації 

форм організаційної, матеріальної та фінансово-кредитної підтримки з діяльністю 

неурядових структур (спілок, асоціацій, фондів тощо); 

3.6.забезпечення зрівноваженого розвитку сфери послуг на території регіонів, 

оптимізацію просторової структури ІТКП через застосування принципово нових ме-

ханізмів - координації інвестиційної діяльності в рамках визначеної просторової 

стратегії, комбінування способів субсидіювання та об’єднання коштів, активізацію 

локальних ринків послуг через запровадження політики пожвавлення господарської 

активності в депресивно вражених територіях; 

3.7.перегляд функціональних механізмів забезпечення розвитку ІТКП, побу-

дова нових механізмів, заснованих на поєднанні елементів саморегуляції з зовнішні-

ми впливами на ринок з боку інститутів демократичного регулювання. 

4.У контексті загальної концепції регіональної політики в розвитку ІТКП до-

цільним є врахування специфіки його галузевих підкомплексів, визначених для них в 

дисертації пріоритетів і врахування їх в прийнятті управлінських рішень. Результати 

досліджень свідчать, що такими слід вважати: в побутовому обслуговуванні насе-

лення - поряд з поглибленням ринкових перетворень застосування важелів регіона-

льного впливу щодо відновлення прогресивних форм побутового обслуговування 

(кооперування, мобільних форм обслуговування), вдосконалення інфраструктури, 

реанімації мережі об’єктів на селі, проведення паспортизації підприємств, забезпе-
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чення через запровадження пропонованих в дисертації заходів соціальної орієнтації 

приватизаційного процесу, постприватизаційної підтримки найбільш соціально-

значимих підприємств, ліцензування діяльності з надання побутових послуг, процес 

виробництва яких вимагає спеціальної підготовки, усунення небезпечної деформації 

на ринку послуг щодо їх номенклатури, асортименту та якості в умовах низької пла-

тоспроможності населення; у пасажирському транспорті - вироблення і реалізація 

політики щодо меж розумної конкуренції, яка б при сучасному стані транспортних 

засобів і транспортної інфраструктури гарантувала безпеку перевезень, укріплення 

матеріально-технічної бази транспорту, формування автотранспортних пасажирських 

підприємств у кожному районі досліджуваних областей, створення транспортно-

логістичних точкових ВЕЗ, розширення та реконструкцію автомобільних та залізни-

чних мереж; у галузі зв’язку - створення режиму максимального сприяння участі 

іноземного капіталу та іноземних компаній в розвитку даного галузевого підкомпле-

ксу, запровадження інтегрованих послуг зв’язку; у галузі культури - демонтаж існу-

ючої структури управління культурою, перехід від прямого управління нею до підт-

римки через культурно-мистецькі інституції неприбуткового характеру діяльності рі-

зних форм власності при забезпеченні утримання найбільш важливих для національ-

ної культури закладів; створення умов господарської самостійності культурно-

мистецьких інституцій, перебудови механізму їх функціонування в сфері культури; в 

галузевому підкомплексі освіти - перехід до нової системи фінансування освіти, роз-

виток інститутів кредитування населення для забезпечення платних форм отримання 

освіти у вищій школі, узгодження напрямків підготовки спеціалістів з потребами ри-

нку праці, забезпечення пропорції у підготовці за різними рівнями акредитації, пок-

ращення територіального розміщення закладів освіти; в охороні здоров’я - зміна 

принципів господарювання в закладах системи охорони здоров’я через їх роздержа-

влення і впровадження різних форм власності, реформування системи фінансування і 

зміна системи управління в зв’язку з передачею більшості об’єктів до комунальної 

власності; створення незалежної економічної бази охорони здоров’я шляхом форму-

вання регіональних державних соціально-страхових медичних фондів; в галузевих 
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підкомплексах санаторно-курортного та туристсько-екскурсійного обслуговування - 

соціально-орієнтована реструктуризація досліджуваних РГС, оптимізація компонен-

тно-функціональної структури туристсько-екскурсійних та санаторно-курортно-

оздоровчих галузевих підкомплексів, розширення ємності туристичного ринку та 

ринку санаторно-курортних послуг, розвиток комбінування в санаторно-курортному 

і туристсько-екскурсійному обслуговуванні, модернізація, розширення і раціонально 

економічне розміщення інфраструктурних об’єктів, реконструкція і обладнання тра-

нспортної мережі; в галузевому підкомплексі фізкультури і спорту - поліпшення фіз-

культурно-оздоровчої діяльності у виробничій і соціально-побутовій сферах, збере-

ження і вдосконалення інфраструктури видів спорту, розширення мережі дитячих 

спортивних шкіл, перебудова організаційно-управлінської структури фізичної куль-

тури і спорту з врахуванням реальних умов функціонування галузі в економіці пере-

хідного типу; в галузевих підкомплексах  банківських, фінансових, правових послуг - 

інтенсивний розвиток альтернативних форм нотаріального та юридично-

консультативного обслуговування, розширення мережі банківських інститутів з кре-

дитування житлового будівництва, навчання та ін., розширення фінансово-

посередницьких послуг населенню, спрямованих на забезпечення його активної уча-

сті у ринку цінних паперів тощо, розвиток інших видів послуг ділового характеру; в 

житлово-комунальному господарстві - розвиток недержавних форм обслуговування, 

формування асоціативних об’єднань споживачів житлово-комунальних послуг, фор-

мування середовища, спрямованого на раціональне використання ресурсів, задіяних 

в житлово-комунальне обслуговування. 

5.Для реалізації визначених напрямів регіональної політики в практичній дія-

льності регіональних органів державного управління і місцевого самоврядування ре-

комендується запровадити відпрацьовані в дисертації нові методологічні підходи, 

методики, аналітико-прогнозтичні матеріали та пропозиції, які принципово зміню-

ють аналітико-інформаційну базу та механізми прийняття управлінських рішень і, 

зокрема: 

методику оцінки територіальних рівнів обслуговування на основі інтегрально-
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го показника - синтетичного зваженого рівня обслуговування, яка дозволить усунути 

недоліки використовуваних методів оцінки рівня розвитку сфери послуг, забезпечи-

ти реальну оцінку рівня економічного потенціалу ІТКП для прийняття управлінських 

рішень щодо активізації інвестиційної діяльності та розширення мережі в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях; 

методику аналізу локальних ринків послуг за стадіями життєвого циклу полуг 

для визначення видів послуг, організація надання яких вимагає протекціоністських 

дій з боку інститутів демократичного регулювання; 

методику визначення ємності регіональних та локальних ринків послуг для 

використання отриманих даних при виконанні функцій інформування агентів ринку 

щодо можливостей розширення бізнесу, вирішення проблем збалансованості спожи-

вчого ринку та ринку праці; 

систему індикаторів розвитку сфери послуг у відповідності з встановленими 

пріоритетами індикативного плану, які б дозволили об’єктивно оцінювати ступінь 

досягнення цільових установок цієї перехідної форми регулювання ринку послуг, 

посилити її дієвість на збалансований розвиток ІТКП в складі РГС; 

систему показників ефективності функціонування ІТКП та його компоненти 

малого бізнесу в складі РГС, яка виражає принципово новий підхід автора дисертації 

до оцінки місця сфери послуг в регіональному відтворювальному процесі, визнання 

її як рівноправного учасника економічного виробництва, відхід від виключно мікро-

економічних підходів до оцінки результативності підприємництва; 

методику прогнозування ресурсних умов надання послуг в регіоні на базі за-

стосування гравітаційних моделей, зокрема моделі відносного потенціалу доходу, на 

основі якої через співставлення прогнозованої потреби в робочих місцях з пропоно-

ваними можливостями їх утворення і функціонування місцевою владою дозволить 

виробити стратегію щодо регіонів, в яких доцільно активізувати приватні інвестиції 

або передбачити субсидіювання для цілей досягнення регіональних стандартів; 

систему блоків регіонального аналізу та методик (методики оцінки впливу ба-

зових на обслуговуючі галузі на основі районних мультиплікаторів зайнятості, мето-
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дики визначення напрямку перекладення податкового тягаря на основі цінової елас-

тичності попиту, методики визначення ступеня концентрації та локалізації галузей 

сфери послуг, орієнтованих на ресурси, та відповідності їм інших галузей ІТКП на 

основі індексів, коефіцієнтів, кривих локалізації та ін.), які забезпечують характерис-

тику якісно нового стану ІТКП, як інституції ринку, усувають недоліки діючої прак-

тики регіонального аналізу, яка не забезпечує системність в оцінці ІТКП, виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків в його розвитку, взаємозв’язків, що визначають рі-

шення, які приймають підприємці; 

методологічних підходів до побудови регіональних програм в сфері послуг, 

особливість і принципова відмінність яких від застосовуваних в науці і практиці по-

лягає у застосуванні при відборі проблем для програмного вирішення теорії обслуго-

вування систем з пріоритетом, використанні в нормативному прогнозуванні моделей 

з векторами рішень (зокрема загальної моделі в умовах невизначеності), вибору при 

побудові дерева цілей єдиної цілі першого порядку, розподілу фінансових ресурсів 

на програми за умов їх обмеженості на основі багатоаспектної оцінки та моделі оп-

тимального розподілу; 

методику стратегічного планування та координації інвестиційної діяльності, 

яка є принципово новим підходом до вирішення проблем просторового розвитку 

ІТКП за умови ініціативної інвестиційної діяльності підприємців-інвесторів. На від-

міну від використовуваних в умовах планової економіки планів розміщення мережі в 

орієнтації на формування ступінчастої системи обслуговування, нормативів забезпе-

ченості об’єктами груп населення та ТЕО, такий методичний підхід забезпечує стра-

тегічну орієнтацію інвестиційної діяльності на основі інтегрованого фінансового та 

економічного аналізу та потреб досягнення регіональних стандартів; 

моделі визначення оптимальної потреби в інфраструктурі об’єктів ІТКП, яка 

дозволяє розв’язати одну з найскладніших проблем просторового розвитку сфери 

послуг - поєднання соціальних цілей і економічної ефективності для підприємців; 

систему критеріїв та методику диференціації суб’єктів оподаткування для іні-

ціювання податкових пільг на місцевому рівні, яка за умов бюджетного дефіциту до-
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зволяє об’єктивно визначити тип підприємства для їх надання; 

методики визначення обсягів міжрівневих бюджетних субсидій, які доцільно 

використовувати як основу для забезпечення справедливості і прозорості механізму 

субсидіювання та забезпечення зрівноваженого розвитку ІТКП. 

Впровадження ряду рекомендованих методик в практику роботи Тернопіль-

ської обласної, Золочівської районної адміністрації, Тернопільського, Яремчаського 

міськвиконкомів підтвердила їх ефективність в управлінській діяльності.  

6.Практичне спрямування дисертаційного дослідження полягає також у виро-

бленні пропозицій щодо реалізації кон’юнктурної політики в сучасних регіональних 

ринках послуг. Макроекономічна оцінка станів РГС та ІТКП, досягнутих в результаті 

проведення роботи з стабілізації, підтягування цін на послуги до їх реальної вартості, 

експансії конкурентного середовища через політику підтримки малого бізнесу, фор-

мування економічної бази ринкових відносин через механізм приватизації дозволяє, 

незважаючи на їх недостатню результативність, розпочати (при продовженні дій з 

реанімації територіальних систем обслуговування) впровадження політики економі-

чного зростання і створення заділів прогресивних змін в сфері послуг. Конкретні дії 

з вирішення цієї проблеми повинні, на думку автора дисертації включити: 

 стимулювання інвестиційного попиту за рахунок розширення нагрома-

джень підприємств сфери послуг через підвищення норм амортизаційних відраху-

вань, пільгове оподаткування прибутку, що спрямовується на інвестиції, застосуван-

ня термінових інвестиційних рахунків, які мають ряд пільг як для банку, так і для пі-

дприємців, збереження частки бюджетного фінансування інвестиційних проектів у 

сфері послуг з метою доповнення інвестиційного попиту; 

 стимулювання споживчого попиту через індексацію заробітної плати та со-

ціальних виплат, зниження ставок оподаткування трудових доходів, проведення по-

літики збільшення частки заробітної плати у валовому внутрішньому продукті, ком-

пенсацію надходжень в бюджети, викликаних такими механізмами регулювання, че-

рез диференційовану податкову політику, прогресивне і більш високе оподаткування 

доходів від власності в порівнянні з оподаткуванням доходів підприємницьких стру-
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ктур і трудових доходів; 

 вибіркову підтримку економічного зростання окремих підкомплексів або 

видів послуг ІТКП, зокрема соціально-значимих та визначених як пріоритети; 

 вибіркову підтримку методами фінансово-бюджетного, кредитного та ор-

ганізаційного регулювання рівнів обслуговування та економічного зростання в сфері 

послуг окремих територій і адміністративно-територіальних одиниць. 

Поєднання запропонованих в дисертації організаційних дій на створення рин-

кового середовища в ІТКП, моделі управління та системи функціональних механіз-

мів, які її забезпечують, дозволить реалізувати визначену стратегію побудови соціа-

льно-орієнтованої моделі регіональних та локальних ринків послуг. 
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