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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІї РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАїНІ

Анотація. У статті розглянуто основні тенденції розвитку ринку послуг в Україні, включаючи їх особливос-
ті та складові. Наведено показники туристичних потоків за останні 5 років та обґрунтовано динаміку їхнього 
зростання. Крім того, розглянуто послуги готельно-ресторанного бізнесу, надання реклами та їх недоліки. Більш 
детально досліджено послуги ІТ, а також фактори, які впливають на загальний розвиток сфери послуг.
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Summary. The article deals with the main tendencies of the market development of services in Ukraine, including 
their features and components. The indexes of tourist flows for the last 5 years are presented and the dynamics of their 
growth is substantiated. In addition, hotel and restaurant business, advertising and their disadvantages are considered. 
More thoroughly investigated IT services, as well as factors that influence the overall development of the service sector.
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Постановка проблеми. Сфера послуг сьогод-
ні — це одна з найперспективніших галузей еко-
номіки країни, яка постійно розвивається. Після 
здобуття незалежності Україна сформувала нову 
структуру ринку послуг, основними суб’єктами 
якого були державні спеціалізовані підприємства, 
що надавали необхідні послуги населенню.

На початку XXI ст. підприємства державної, 
комунальної форм власності продовжують домі-
нувати на ринку послуг (оздоровчі, освітні, жит-
лово-комунальні послуги тощо). Однак у країнах 
із розвинутою ринковою системою господарю-
вання основою ринку послуг є малі підприємства, 
засновані на приватній власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання з дослідження сучасних тенденцій розвит-
ку ринку послуг розглядають у своїх роботах такі 
вчені, як Н. І. Федоронько, Н. О. Ковальчук [2], 
К. Й. Пугачевська [3] та інші.

Мета статті — розглянути й дослідити осно-
вні тенденції зростання сфери послуг України, а 
також провести дослідження розвитку ІТ-послуг 
та їх впливу на загальне формування галузі обслу-
говування.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
сфери послуг, згідно з класифікатором видів еко-
номічної діяльності (КВЕД-2010), прийнято відно-
сити 13 секцій, серед яких: сфера розваг, технічна 
та наукова діяльність, страхова діяльність, освітня 
сфера, соціальні послуги, ремонт автотранспорт-
них засобів тощо. У розвинених країнах усі напря-
ми надання послуг активно розвиваються, а частка 
цієї сфери становить більше 50 % ВВП держав.

Збільшується також і частка працівників, 
що залучені до сфер послуг і активно реалізують 
свою діяльність. Таке позитивне становище на-
лежить насамперед державам, що мають унікаль-
ні природні ресурси та архітектурні чи культурні 
пам’ятки. Достатньо сприятливими умовами на-
ділена і Україна, проте існує низка недоліків, що 
заважає ефективному функціонуванню її ринку 
послуг. Спостерігаючи динаміку розвитку ринку 
послуг України, слід зазначити, що за останні де-
сятиліття його роль і значення суттєво змінились.

Ще за часів планової системи господарюван-
ня сфера послуг характеризувалась примітивніс-
тю та однотипністю, тобто найбільша частка по-
слуг належала державним підприємствам, таким 
як комбінати, «будинки побуту» тощо. Одне з 
найгірших місць в показниках економіки країни 
пояснювалось і тим, що надання послуг не вважа-
лось престижним, а працівники цієї сфери отри-
мували значно менше заробітної плати, ніж в ін-
ших галузях економіки.

Після початку ринкових трансформацій 
Україна взяла курс на розвиток підприємницької 
діяльності, але оскільки перехід до іншої еконо-
мічної системи зазвичай несе за собою зміни, що 
пояснюються суперечностями між старими та 
новими формами господарювання, формування 
ринкової економіки було достатньо нестабільним 
і складним процесом.

Для сучасного стану ринку послуг характерні 
такі особливості:

1) розвиток та ефективна діяльність малих 
господарських утворень;
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2) суперечливе становище малого підприєм-
ництва через залежність від фінансування держа-
ви та її неспроможність надавати стабільну фінан-
сову підтримку;

3) високі показники діяльності колективних 
підприємств;

4) збільшення обсягу реалізації послуг через 
зростання попиту на них.

Однією із вагомих складових на світовому 
ринку послуг є туристичний бізнес. Досліджен-
ня Всесвітньої туристичної організації під на-
звою «Tourism 2020 Vision» передбачають, що вже 
до 2020 року чисельність подорожуючих осіб по 
всьому світу зросте до 1,56 млрд. за рік, а доходи 
від туристичного бізнесу сягатимуть 2000 млрд. 
доларів на рік. Проте, на фоні вказаних перспек-
тив розвитку цієї галузі, становище України ви-
глядає по-іншому. Незважаючи на те, що країна 
наділена унікальними туристичними та культур-
но-рекреаційними ресурсами, у ній не сформова-
на система взаємозв’язку між усіма видами еконо-
мічної діяльності — транспортом, будівництвом, 
промисловістю, культурою тощо.

Тобто можна стверджувати, що туристична 
галузь інтегрує практично усі сфери економіки 
і її значення не можна недооцінювати. Однак в 
Україні спостерігається недостатнє фінансування 
туризму. Виділення коштів на розробки у сфері 
культури і туризму мали негативну динаміку ще 
з 2010 року, а спеціальні фонди припинили свою 
діяльність. це стало наслідком погіршення стано-
вища і привабливості туристичних зон.

Згідно з табл. 1 можна зробити висновок, що 
переміщення туристичних потоків за останні 5 
років має позитивну динаміку. це свідчить про те, 
що деякі туристичні зони досі залишаються улю-
бленим місцем відпочинку для іноземних туристів 
і за їх рахунок «реабілітується» загальне станови-
ще країни. Вони прагнуть взяти курс на розви-
ток готельної справи, туроператорів, проведення 
фестивалів тощо та відновити туристичні потоки. 
Перспективне становище також у міста Львів, 
колорит якого збільшує потоки подорожуючих. 
І найбільш вагоме значення для України мають 

Карпатські гори, які надають широкі можливос-
ті для відпочинку — екотуризм, гірськолижні ку-
рорти, різні види спорту та оздоровчі санаторії.

Виходячи з цього, в Україні є можливість 
розвитку сфери туризму, але лише за рахунок за-
лучення додаткових інвестицій. Також позитив-
ним зрушенням може стати використання різних 
комп’ютерних мереж для управління туристич-
ними об’єктами, налагодження комунікацій, ре-
зервування тощо, адже сфера ІТ в Україні активно 
розвивається. У сукупності це дозволить створи-
ти ефективний механізм, який буде конкуренто-
спроможним на міжнародному ринку послуг.

Поряд із туристичними послугами, тенденція 
спаду торкнулась і послуг готельно-ресторанного 
бізнесу. Хоча внаслідок проведення Євро-2012 на 
теренах України активізувались роботи щодо по-
кращення транспортної системи, будівництва го-
телів кращого рівня та ресторанних комплексів, у 
цілому для готельно-ресторанної сфери характер-
ним залишається повільне зростання та невідпо-
відність міжнародним стандартам. Якщо країна 
візьме курс на європейські тенденції розвитку, 
модернізує наявні об’єкти та якість послуг, що на-
даються, це дасть змогу закріпити свої позиції на 
ринку послуг. Адже саме завдяки впровадженню 
ефективних інноваційних систем управління го-
тельно-ресторанна сфера на міжнародному ринку 
стала дуже успішною. Крім того, лише за умов ін-
новаційної ефективності можливо подолати кон-
куренцію.

У сезонні періоди Україна може запропону-
вати до 620 тис. місць для проживання, що пере-
вищує чисельність популярних туристичних цен-
трів. Тобто у країни є реальні шанси для розвитку 
цього бізнесу. Необхідним кроком для цього є 
здійснення на регіональному та державному рів-
нях підтримки готельно-ресторанної індустрії.

Щодо закладів харчування, то вони дедалі 
більше знаходять своє поширення на території 
України, адже збільшується попит на якісне про-
ведення відпочинку та харчування. Застосовують-
ся найсучасніші методики і технології управління 
та ведення ресторанної справи, які давно віді-

Таблиця 1
Динаміка туристичних потоків за останні 5 років, тис. осіб (розраховано автором згідно з [1])

Рік

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали 

за кордон — 
усього 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які відвідали 
Україну — 

усього 

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб’єктами туристичної 
діяльності України — усього 

У тому числі

іноземні 
туристи

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 

кордон

внутрішні 
туристи

2012 21432 23012 3000 270 1956 773

2013 23761 24671 3454 232 2519 702

2014 22437 12711 2425 17 2085 322

2015 23141 12428 2019 15 1647 357

2016 24668 13333 2549 35 2060 453
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йшли від традиційного бачення. А найбільшим 
успіхом користуються заклади, що належать до 
великих ресторанних мереж. До інших видів по-
слуг, що знаходять поширення на території Укра-
їни, є ринок реклами. Він продовжує успішно 
функціонувати, за винятком того, що ситуація в 
країні є нестабільною і рекламні компанії намага-
ються оптимізувати свої витрати.

Таким чином, вони застосовують нестандарт-
ні та нові рекламні технології, які будуть дешев-
шими, але ефективніше впливатимуть на цільову 
аудиторію. Зокрема, дедалі популярнішою є інтер-
нет-реклама. За аналізами Всеукраїнської реклам-
ної коаліції, до кінця 2017 року її обсяги зростуть 
на 28–30 % порівняно з попереднім роком. Менш 
значний, проте стабільний розвиток належить всім 
іншим видам рекламних послуг, окрім газетної.

Недоліком ринку послуг стосовно реклами 
можна вважати лише проникнення неякісної ре-
клами низького рівня. Тобто потоки рекламних 
послуг вимагають належного регулювання з боку 
держави. На сьогоднішній день вагому роль за-
ймає і ринок телекомунікаційних послуг, зокре-
ма послуги мобільного зв’язку, які за короткий 
термін мають бути інтегровані у світову систему 
зв’язку на рівноправній основі.

Проте 3G зв’язок, який на теперішній час є 
найбільш потрібним для мобільних мереж, ще 
не пов ністю охопив територію України, тобто 
існують певні локації на території України, де 
ця послуга є недоступною. Але загальний аналіз 
ринку показує, що рівень українського мобіль-
ного зв’язку є досить високим та продовжує свій 
розвиток. Зауважимо, що за січень — листопад 
2017 р. у сфері зв’язку ціни зросли на 0,9 %, що 
пов’язано з подорожчанням послуг мобільного 
зв’язку на 2,0 %.

У контексті глобалізації одним із перспектив-
них напрямів стала інтернаціоналізація освіти та її 
спрямування на розвиток ефективного механізму у 
світовому освітньому просторі. Чимало країн реа-
лізують експортний потенціал освітніх послуг, що 
призводить до розвитку економіки та отримання 
прибутків. Загалом, ринок освітніх послуг включає 
навчальні заклади, різноманітні організації, що на-
дають освітні послуги, а також фізичних і юридич-
них осіб, що функціонують у цій сфері.

Сучасний стан освітніх послуг в Україні ха-
рактеризується тим, що, з одного боку, розвиток 
відбувається за умов тривалого реформування, а 
з іншого — в умовах інтернаціоналізації на світо-
вому ринку послуг. Наявність численних навчаль-
них закладів як державного, так і приватного 
типів сприяла високому показнику рівня грамот-
ності населення України, що складає 99,7 % за по-
казниками ООН в 2009 році.

Показовою є не лише ступінь залучення до 
вищої освіти, але й продовження його позитивної 

динаміки. Україна належить до лідерів у сфері на-
дання доступу та його розширення до послуг ви-
щої освіти. Про сприятливе становище свідчить 
той факт, що Інститут статистики ЮНЕСКО ви-
знав Україну одним із лідерів у галузі поширення 
вищої освіти.

Попри кризове становище, в Україні ринок по-
слуг розвивається у специфічній сфері — фріланс та 
ІТ технології загалом. Така тенденція розпочалась з 
2015 року і характерна для найбільших міст Украї-
ни — Києва, Львова, Харкова. Вона виражається у 
глобальному розвитку інформаційних технологій 
і знаходить широке застосування на вітчизняному 
ринку. Серед послуг, що надаються, варто виокре-
мити такі: web-розробки та програмування, опра-
цювання мобільних додатків, копірайт тощо.

Користуються значною популярністю і спе-
ціалісти сфери ІТ, що сприяють створенню по-
зитивного іміджу для України, співпрацюють з 
міжнародними компаніями, підвищуючи конку-
рентоспроможність національної економіки Ук раї-
ни. Завдяки цьому збільшується зайнятість населен-
ня, підвищується їх життєвий рівень, поширюється 
та розвивається використання ІТ, які можна вважа-
ти рушійною силою на сьогоднішній день.

ця індустрія зараз є третьою за обсягом екс-
порту (2 млрд. доларів на рік), а прогнози у цей 
сфері передбачають, що до 2020 року обсяг збіль-
шиться до 7,7 млрд. дол. Високому рівню конку-
рентоспроможності заважає низьке залучення ІТ 
у ведення бізнесу та низьке використання держав-
ним сектором, а також міграція спеціалізованих 
фахівців через низьку систему мотивацій [2].

Станом на січень 2017 року в Україні налічу-
валось 12301 компаній сфери інформації та теле-
комунікації, що становить 2 % від загальної кіль-
кості підприємств України. Найбільша кількість 
підприємств сфери ІТ у Києві — 5265 одиниць, 
на другому місці Харківська обл. — 886 одиниць, 
на третьому — Дніпропетровська обл. — 784 оди-
ниць.

Обсяг реалізації комп’ютерних послуг за 2016 
рік склав 33602,9 млн. грн., що становить 6,2 % від 
загальної суми реалізації послуг.

Експорт комп’ютерних послуг за 2016 рік 
склав 1105,5 млн. дол. США, що становить 11,5 % 
від загального експорту послуг і посідає третю 
сходинку після послуг трубопровідного транспор-
ту та переробки товарів з метою реалізації за кор-
доном (давальницькі операції).

Середня заробітна платня одного ІТ-
працівника у 2016 році в середньому склала 
11,2 тис. грн., що входить в трійку лідерів після 
авіаційної — 27,3 тис. грн. та фінансової — 11,7 
тис. грн. галузей.

Активний розвиток сфери послуг обумов-
лений впливом цілої низки факторів, серед яких 
такі, як:
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 — політика держави, яка може використо-
вувати такі інструменти впливу, як послаблення 
державного регулювання, приватизація сервіс-
них організацій, зменшення обмежень у торгів-
лі послугами, посилення законів, спрямованих 
на зростання ступеню захисту прав споживачів і 
співробітників, посилення охорони навколиш-
нього середовища;

 — тенденції бізнесу, до яких відносять роз-
ширення сервісної діяльності промисловими під-
приємствами, розповсюдження франчайзингу, 
орієнтацію організацій на підвищення якості по-
слуг, фокусування уваги на запитах споживачів;

 — удосконалення інформаційних технологій, 
яке передбачає розвиток інформаційних техноло-
гій і має прояв у інтеграції комп’ютерних і теле-
комунікаційних технологій, більш інтенсивному 
використанні комп’ютерної техніки і мережі Ін-
тернет, появі нових і вдосконаленні традиційних 
видів послуг;

 — соціальні зміни, які мають відображення в 
зростанні доходів населення, трансформації стилю 
життя, підвищенні культурно-освітнього рівня;

 — інтернаціоналізація, яка знаходить відо-
браження у виході організацій сфери послуг на 
нові ринки, активізації процесів злиття і погли-
нання на міжнародному рівні, розширенні діяль-
ності транснаціональних сервісних компаній.

Значення сфери послуг проявляється в тому, 
що вона відіграє важливу роль у розвитку людсько-
го капіталу, впливає на функціонування і розвиток 
матеріального виробництва, сприяє збільшенню 
вільного часу, створює можливості для повнішого 
задоволення і розвитку потреб людей і суспільства, 
забезпечує якість економічного зростання і підви-
щення конкурентоспроможності країни [3].

Одним із основних чинників зниження попиту 
на послуги останніми роками вважається збільшен-
ня цін на них. У секторі надання побутових послуг 
населенню тенденції є неоднозначними. З одного 
боку, криза змусила багатьох споживачів перегля-
нути своє ставлення до використання товарів три-
валого користування. Оскільки не всі можуть до-
зволити собі купити нові товари, тому вони змушені 
ремонтувати старі. З іншого боку, підприємства, що 
надають послуги ремонту побутової техніки та ін-
ших приладів підвищили ціни на свої послуги, що 
зробило їх менш привабливими для споживача.

Багато-хто притримується думки, що краще 
витратити більше або взяти кредит, але отрима-
ти нову річ, ніж багато разів ремонтувати стару. 
Більш того, в сучасних умовах, коли продавці 
конкурують за рахунок того, що вони намагають-
ся запропонувати споживачу більший термін га-
рантійного обслуговування, купувати нові речі 
стає вигіднішими від ремонту.

Однією з проблем розвитку підприємств по-
бутового обслуговування є відсутність державного 

регулювання тарифів, а також цін на побутові по-
слуги, котрі встановлюються конкретним підпри-
ємством, виходячи із собівартості, співвідношення 
між попитом і пропозицією та норми прибутку. це 
перешкоджає реалізації соціальної функції підпри-
ємствами, що надають побутові послуги.

Таким чином, в Україні у липні — вересні 
2017 р. порівняно з відповідним періодом минулого 
року обсяг послуг, реалізованих споживачам підпри-
ємствами сфери нефінансових послуг, зріс на 3,1 % 
і становив 163,8 млрд. грн. це становить у порівня-
них цінах 103,1 % обсягу відповідного періоду мину-
лого року. При цьому послуги, які були реалізовані 
населенню, склали 24,2 % від загального обсягу.

У II кварталі 2017 року обсяг послуг, реалізо-
ваних споживачам підприємствами сфери послуг, 
становив 150,5 млрд. грн., що у порівняних цінах 
на 7,7 % вище рівня відповідного періоду мину-
лого року. Обсяг послуг, реалізованих населенню, 
становив 22,6 % від загального обсягу.

Тобто обсяг послуг, реалізованих спожива-
чам підприємствами сфери нефінансових послуг 
в Україні, в III кварталі на 13,3 млрд. грн. біль-
ший, ніж у II кварталі 2017 року.

Висновки. Проаналізувавши великий потен-
ціал України у сфері ІТ-послуг, можна зробити 
висновок, що за умови грамотної діяльності (за-
лучення іноземного капіталу, стимулювання ро-
боти на вітчизняний ринок, посилення комуніка-
ції з іноземними суб’єктами) держава може стати 
потужним гравцем на міжнародній арені з розви-
неним ринком ІТ-послуг.

Отже, ринок послуг є достатньо важливим чин-
ником, що впливає на рівень національного роз-
витку та визначає місце держави у міжнародному 
середовищі. Для більшості держав, зокрема і для 
України, він здатен створити сприятливі можливос-
ті для добробуту життя, конкурентоспроможності 
країни, підвищення економічного зростання тощо.
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УДК 330.15(076) Н. В. Рунчева, 
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А. О. Дишкант

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕНТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Анотація. У статті розглядається поняття екологічної ренти як одного з механізмів оптимізації вза-
ємодій природи і суспільства. Зроблено аналіз створення екологічної ренти. Обґрунтовано необхідність фор-
мування достовірної інформаційної бази доходів та витрат, пов’язаних з виробництвом сільськогосподар-
ської продукції, з урахуванням екологічного імперативу.

Ключові слова: сталий розвиток, сільське господарство, фізична економія, екологічна рента.

Summary. The article deals with the concept of environmental rent as one of the mechanisms for optimizing the 
interactions between nature and society. An analysis of the formation of environmental rent has been made. The neces-
sity of formation of a reliable information base of incomes and expenses connected with the production of agricultural 
products taking into account the ecological imperative is grounded.

Key words: sustainable development, agriculture, physical economy, environmental rent.
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Постановка проблемы. Глобализация эконо-
мики сельского хозяйства, усложнение структуры 
экономических отношений, насыщение ее новы-
ми элементами, обусловленными, в частности, 
интенсификацией и обогащением воспроизвод-
ственных связей системы «природа — человек — 
общество», нечеткость содержания механизма 
формирования и реализации рентного дохода, его 
неадекватность специфике функционирования 
рентных отношений в сфере сельскохозяйствен-
ной деятельности ведут к экологическим про-
блемам. Актуальной научной задачей является 
совершенствование методологии оценки эколо-
гической ренты в сельском хозяйстве и механиз-
мов ее изъятия в рыночных условиях.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Теория ренты освещена в трудах К. Марк-
са, Дж. Милля, В. Пэтти, Д. Рикардо, А. Смита, 
Тюрго. Исследования земельной ренты освеще-
ны в научных работах Д. С. Добряка, Ш. И. Иба-
туллиной, А. А. Корчинского, Е. В. Кривовяза, 
И. А. Разумного и других. Работы данных авторов 
посвящены сельскохозяйственной ренте в систе-
ме модернизации агропромышленного комплек-
са, развития теории земельной ренты, некоторым 

проблемам формирования земельной ренты и ее 
налогообложения. Исследованием экологиче-
ской ренты в современных условиях занимаются 
О. О. Веклич, Л. Г. Елкина, В. Кузин, Н. Корх, 
Н. Новик, И. М. Садченко, Ю. В. Яковец.

В Йоханнесбурге (2002 г.) на заседании кру-
глого стола «Рентные источники глобального 
устойчивого развития» был представлен доклад 
«The Rent, the Antirent, the Quasi Rent: Sources 
of Global Sustainable Development», в котором 
Ю. В. Яковец обратился к исследованию миро-
вых рентных отношений в условиях глобализа-
ции. Впервые была исследована система мировых 
рентных отношений, введены понятия — диф-
ференциальная рента III рода, экологическая 
антирента, интеллектуальная, технологическая, 
финансовая, военно-техническая квазирента, 
обоснованы предложения о создании за счет от-
числений от мировых рентных доходов глобаль-
ных фондов — экологического, технологиче-
ского, социокультурного. Вместе с тем научные 
исследования экономистов на сегодняшний день 
недостаточно затрагивают вопросы формирова-
ния рыночных механизмов изъятия экологиче-
ской ренты в сельском хозяйстве.
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