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Пропонується аналіз основних проблем державного регулювання сфери послуг в Україні. Були 

визначені проблеми та надані пропозиції і зауваження щодо шляхів їх вирішення. Було 

визначено місце сфери послуг в загальній структурі економіки країни. 
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Вступ. У 21 віці рівень розвитку сфери послуг в економіці країни є одним з 

найважливіших показників загального рівню розвитку економіки. Світова 

практика налічує безліч моделей державного регулювання сфери послуг, залежно 

від цілей та політико-економічних умов господарювання. Потреба держави в 

розвитку установ для надання суспільних благ, а також установ охорони здоров’я, 

освіти і культури, науки, спорту не може бути задоволена без науково-

обгрунтованої державної економічної політики. Однак ефективна політика в сфері 

послуг не повинна вичерпуватися лише розробкою економічних програм, але і їх 

реалізацією. На жаль, в програмах економічного розвитку України сфера послуг не 

віднесена до пріоритетних напрямів розвитку, і навіть не розглядається в якості 

самостійного об’єкта структурної політики.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження окремих теоретичних i 

практичних аспектів державного регулювання у сфері послуг здійснювалися 

неодноразово, проте все більше за кордоном: найвідомішими дослідниками 

державного регулювання економіки вважаються Дж. Кейнс, А. Пігу, Дж. Хікс, Р. 

Грінберг та ін. Проблемам ролі держави в сфері послуг приділяють значну увагу 

такі українські та російські вчені, як Є. Жильцов, Г. Журавльов, В. Козак, Т. 

Корягіна, О. Кочерга, Б. Данилишин, В. Куценко, Л. Кликич, О. Черниш, Л. 

Демидова та ін.  

Мета дослідження. Метою статті є виявлення проблем у сфері державного 

регулювання сфери послуг та висунення пропозицій щодо більш ефективного його 

здійснення. 

Матеріали досліджень. Питання державного регулювання економіки, в тому 

числі у сфері послуг, знаходяться в центрі уваги багатьох науковців. Україна, як і 

більшість країн, що розвиваються, рухається у напрямку переваження сфери 

послуг над виробничою у загальній структурі економіки (за даними на кінець 2012 

р. у загальному ВВП країни сфера послуг займає 56,8%, виробнича сфера 32,8%,  
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сільське господарство 10,4%)[1]. Саме тому проблема регулювання сфери послуг 

на державному та регіональних рівнях стала надзвичайно актуальною, проте не 

достатньо дослідженою. 

В першу чергу слід визначити об’єкт регулювання. Сфера послуг – це 

частина економіки, що включає в себе усі види комерційних та некомерційних 

послуг; узагальнююча категорія, що включає відтворення різних видів послуг, що 

надаються підприємствами, організаціями та приватними особами[2].  

Регулювання сфери послуг слід розглядати у декількох аспектах. Одним з них 

є регулювання ціноутворення. У певних галузях сфери послуг, таких як, 

наприклад, комунальні послуги, транспортне забезпечення, телекомунікації та інші 

державне регулювання ціноутворення розглядається з точки зору впровадження 

антимонопольних заходів, а саме прийняття антимонопольного законодавства 

(насамперед, закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та 

«Про захист економічної конкуренції») та створення певних організаційних 

структур (Антимонопольний комітет України). Боротьба з монополіями є 

пріоритетною та зрозумілою активністю держави, проте у той же час недостатня 

увага приділяється регулюванню вільного ціноутворення у сфері послуг, де досить 

тяжко визначити собівартість та чесну ціну продукту, що пропонується. Контроль 

за таким ціноутворенням цілком покладається на ринкові важелі, що робить 

споживача «легкою здобиччю» недобросовісного виробника. Державне 

регулювання повинно виявлятися в тому, що держава визначає максимальний 

розмір проценту прибутку від загальної вартості послуги. Він повинен залежати у 

першу чергу від рентабельності галузі та рівня її першочергової необхідності для 

пересічного громадянина. Якщо послуга задовольняє первинні потреби людини, то 

розмір прибутку її виробника повинен перебувати під контролем з боку держави і 

встановлений на низькому рівні, який, проте, все ж таки дозволить виробнику 

отримувати своє винагородження. 

Другим аспектом регулювання економіки у сфері послуг є юридична 

складова. Сфера послуг саме тому розвивається так швидко в індустріальних 

країнах, бо вихід на ринок послуг набагато простіший за початок нового 

виробництва, він не потребує особливих дозволів та ліцензій, а капітальні 

вкладення у рази менші. Таким чином, ринок та споживачі здобувають розмаїття 

пропозиції у всіх цінових категоріях, проте яких-небудь гарантій якості неможливо 

отримати доки даною послугою не скористатися. Така ситуація може бути змінена 

запровадженням системи державного регулювання та видачою ліцензій на право 

надання послуг, які задовольняють первинні чи вторинні потреби людини. 

Прикладом може стати діяльність з надання перукарських послуг, коли ліцензію 

отримають лише ті фірми, у складі яких є певний процент людей з відповідною 

освітою. Такий приклад може стосуватися будь-якої фірми з надання послуг.  

Прикладом успішного впровадження такої політики може послугувати досвід 

США[3]. Хоча об’єм регулювання вар’юється між різними штатами, державний 
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нагляд присутній у всіх з них. Так, наприклад, для надання послуг у сфері дизайну 

у певних штатах необхідно лише отримати відповідну освіту, в інших - здати 

кваліфікаційний екзамен та отримати ліцензію. Крім регулюючих важелів такі дії 

розглядаються як ще одне джерело для поповнення національного бюджету. 

Проте не слід узагальнювати вплив держави на сферу послуг зазначеними 

заходами. Вона настільки різноманітна, що охопити її повністю певним переліком 

заходів не можливо. Зазначені заходи значною мірою стосуються торгової сфери, 

аніж сфери банківських чи освітних послуг, проте вони можуть поширитись на 

зазначені сфери також. 

Ще однією проблемою у сфері регулювання сфери послуг є те, що так як 

Україна визнає міжнародне співробітництво як пріоритетне на сьогоднішній день, 

то сфера послуг дещо змінює свій вектор та стає експортоорієнтованою[4]. Це 

накладає певні зобов’язання на виробників послуг, до яких вони можуть бути не 

готові. Завданням держави повинна бути планомірна переорієнтація вітчизняних 

виробників на роботу для іноземних споживачів за рахунок більш чіткого 

регулювання якості продукції та їх сертифікація на відповідність міжнародним 

стандартам. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що питання 

регулювання надання послуг в Україні на державному рівні не є пріоритетним та 

помітним. Найчастіше проблеми вирішуються стихійно, без застосування 

державних важелів контролювання. Це справляє негативний ефект на загальний 

рівень якості послуг і впливає на їх конкурентоспроможність на світовому ринку. 
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