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Чепурда Л. М. оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг україни
У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку ринку послуг в Україні, включаючи туристичні, соціальні, послуги готельно-
ресторанного бізнесу, телефонії, реклами, ринку маркетингових послуг, телекомунікації, міжнародної торгівлі, а також таких видів послуг, як 
страхові, фінансові, ділові та побутові в умовах фінансової кризи останніх років. За цей період в Україні ринок послуг зазнав суттєвих змін, однак 
зберіг стабільність з найменшими втратами. Значним поштовхом для його розвитку стало проведення Євро-2012 в Україні, вивівши на перший 
план обслуговуючий сектор. Розвиток сфери послуг в Україні потребує залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних. Це забезпечить 
не тільки надходження необхідних фінансових ресурсів, але й підвищить конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг і значно зміц-
нить позиції України в міжнародному обміні послугами. У висновках передбачено перспективи розвитку ринку послуг України.
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В статье проанализированы современное состояние и тенденции 
развития рынка услуг в Украине, включая туристические, социальные, 
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ным толчком для его развития стало проведение Евро-2012 в Украине, 
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в Украине нуждается в привлечении дополнительных инвестиций, в 
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Розглядаючи ринок послуг в Україні, слід зазначи-
ти, що він формувався відповідно до вимог цен-
тралізованої, планової системи господарювання 

та тривалий час фінансувався державою за залишковим 
принципом. Зі здобуттям незалежності країна отримала 
у спадок сформовану структуру ринку послуг, основни-
ми суб'єктами якого були державні спеціалізовані під-
приємства. 

Оцінюючи сучасний стан і розвиток ринку послуг в 
Україні, можна визначити такі характерні особливості як:

1) динамічний розвиток за наявності великих ре-
зервів щодо розширення його видової структури, наро-
щування обсягів реалізації послуг;

2) ефективне функціонування в його структурі ма-
лих господарських утворень;

3) досягнення підприємствами колективної фор-
ми власності найкращих показників діяльності за обся-
гами, видовою структурою;

4) залежність розвитку малого підприємництва на 
ринку послуг від нагальної уваги та фінансової підтрим-
ки держави. Однак проблеми економічного розвитку, 
наповнення державного і місцевих бюджетів унемож-
ливлюють оптимальну його фінансову підтримку.

Вагомий внесок в дослідження сучасного ринку 
послуг зробили у свій час дослідження таких авторів, як 
Мазаракі А. А., Дядечко Л. П., Пуцентейло П. Р., Мор-
гулець О. Б., Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І., 
Сокол Т. Г., Чорненька Н. В. 

Мета статті – дослідити стан та основні тенденції 
розвитку ринку послуг України в умовах останніх років 
економічної кризи. 

Як відомо, найперспективнішим напрямком роз-
витку сучасного ринку послуг в Україні та світі є турис-
тичний бізнес. 

На конференції Всесвітньої Туристичної Орга-
нізації (ВТО) в Лісабоні за результатами дослідження 
«Tourism 2020 Vision» проголошені п'ять перспектив-
них туристичних напрямків XXI століття: пригодниць-
кий туризм, круїзи, екологічний туризм, культурно-
пізнавальний туризм, тематичний туризм.

За прогнозами ВТО, у XXI столітті очікується ту-
ристичний бум: кількість подорожуючих у світі до 2020 р. 
зросте до 1,6 млрд осіб за рік, що означає збільшення 
туристичних прибуттів у 2,4 раза порівняно з 2000 р. 
(табл. 1).

При цьому доходи від туризму, за прогнозами ВТО 
до 2020 р. збільшаться до 2000 млрд доларів США. 

Частка туризму у світовому експорті товарів і по-
слуг становить близько 13%, а в країнах ЄС – 14%. Ту-
ризм формує 8% сукупного ВВП країн ЄС і забезпечує 
близько 11% їхнього економічного зростання. Кількість 
робочих місць у туристичній індустрії країн ЄС стано-
вить близько 12% від загальної чисельності зайнятих. 

Таким чином, тенденції розвитку міжнародного 
туризму носять позитивний характер. Ситуація в Украї-
ні виглядає інакше.

Україна посідає одне з помітних місць у світі 
щодо наявності унікальних туристичних і культурно-
ре креаційних ресурсів. Водночас туризм в Україні ще 
не набув пріоритетного становища. Це пов'язано з від-

сутністю інтегрованої системи взаємозв'язків між усіма 
видами економічної діяльності, зокрема між транспор-
том, промисловістю, сільським господарством, будівни-
цтвом, медициною, культурою тощо. 

таблиця 1

Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків 
до 2020 р.

країна

кількість 
туристичних 

прибуттів, 
млн

Частка на 
світовому 

туристично-
му ринку, %

Динаміка 
зростання 

2000 –  
2020 рр., %

Китай 137,1 8,6 8,0

США 102,4 6,4 3,5

Франція 93,3 5,8 1,8

Іспанія 71,0 4,4 2,4

Гонконг 59,3 3,7 7,3

Італія 52,9 3,3 2,2

Велико -
британія 52,8 3,3 3,0

Мексика 48,9 3,1 3,6

Росія 47,1 2,9 6,7

Чеська 
Республіка 44,0 2,7 4,0

усього 708,8 44,2 –

Загальна фінансова криза торкнулася і цієї галузі. 
Так найбільші обсяги продажу спостерігалися у 2008 р. 
та на початку 2009 р., суттєве зниження обсягів продажу 
яке відбувалося з 2010 року в Україні не торкнулося лі-
кувального та дитячого туризму. Саме в цей період спо-
стерігається збільшення обсягів продажу по VIP-турам 
та круїзному відпочинку. 

За оцінкою лідерів туристичного бізнесу України, 
внесок туризму у ВВП України складає біля 2%. Держбю-
джет 2013 р. передбачає витрати на розвиток туризму 
в розмірі 3 млн грн. Зрозуміло, що цих коштів достат-
ньо тільки на виплату заробітної плати чиновникам, які 
працюють в цій галузі. Країни, для яких туризм більш 
приоритетний інвестують в цю галузь на багато більше. 
Наприклад, Туреччина передбачила більше 3 млн євро 
тільки на рекламу власної готельної бази в Україні.

Для успішного розвитку туризму зрозуміло, що 
необхідно витратити десятки міліардів доларів, яких 
у країни не має. Тому основним завданням уряду є – 
швидке створення умов для інвестування галузі.

Впливає на ситуацію і погіршення іміджу Украї-
ни. По методології компанії «Bohush Communications» 
імідж і брендінг України можна оцінити за трьома по-
казниками: інвестиції, туризм і міграція. За всіма цими 
показниками в Україні відбувається стійке падіння.

Перспективи розвитку туризму в Україні пов'язані 
з реалізацією глобальної програми створення в 
Украї ні транспортних коридорів та розвитку За-

карпаття і Криму. Ефективний розвиток туристичної 
галузі тісно пов'язаний зі сферою розгалуженої тран-
спортної інфраструктури, адже транспортні послуги 
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відіграють визначальну роль у переміщенні людських, 
грошових, товарних потоків.

Необхідною умовою розвитку туризму в Україні є 
ефективне функціонування готельної індустрії та ресто-
ранного бізнесу, що дає близько 60% усіх доходів від ту-
ризму. На сьогодні розвиток індустрії готельного бізне-
су в Україні гальмується низкою зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Тому важливою є зміна структури галузі, зо-
крема поява висококатегорійних готелів у складі мережі 
і малих готелів сімейного типу.

Економічний спад вплинув й на готельний ри-
нок України. Як вважають експерти міжнародної 
консалтингової компанії «Knight Frank», унаслі-

док скорочення кількості туристів уже в кінці 2008 р. 
учасники ринку відчули зниження попиту, а у 2009 р. на 
ринку було зафіксовано рекордне зменшення заповню-
вання і прибутковості готелів. За підрахунками фахівців 
в 2011 р., у порівнянні з аналогічним періодом минуло-
го 2010 р., завантаження великих готелів, не дивлячись 
на дефіцит готельних номерів в Україні, скоротилося з 
80 – 95% до 45 – 50%, а прибутковість одного номера – 
майже на 13%. Недивлячись на економічний спад, надія 
на краще залишається. Проведення Євро-2012 в Україні 
активізувало будівництво нових готелів. Так або інакше, 
готельний дефіцит в Україні буде ліквідований, а тому 
готельєри вже зараз шукають нові шляхи просування 
своїх продуктів.

Слід зазначити, що не в найкращому стані й рес-
торанний ринок України. Фінансова криза в першу чер-
гу вдарила по представниках середнього класу – осно-
вних відвідувачах піццерій, кав'ярень, барів. Саме такі 
заклади першими відчули відплив клієнтів.

До фінансової кризи український ресторанний ри-
нок зростав за рахунок закладів нижнього і середнього 
цінових сегментів. Кількість таких ресторанів щороку 
збільшувалася на 20 – 30%. Однак наприкінці 2009 р. не-
дорогі заклади із середнім чеком 100 – 150 грн під кри-
зовим тиском почали закриватися. За даними компанії 
«Ресторанний консалтинг» до кризи денний виторг се-
редньоцінових закладів сягав 20 – 25 тис. грн, а нині він 
рідко перевищує 15 тис. грн.

З найменшими втратами з кризи виходять закла-
ди, що входять до великих ресторанних мереж і груп, що 
мають резерв для підтримки життєдіяльності малопри-
буткових проектів. Також вижили заклади, менеджмент 
яких орієнтований на клієнта, а не на високий прибуток. 
Якість кухні та рівень сервісу інших ресторанів різко впав 
через скорочення витрат за рахунок переходу на низь-
коякісну сировину з одночасним підвищенням цін. Най-
менше криза вплинула на приміські ресторани великих 
міст, які, не зважаючи на явне посилення конкуренції, 
процвітають. У передмістях мегаполісів відкриваються 
ресторани середнього і високого цінових сегментів. Се-
редній чек клієнтів цих закладів – 20 – 50 дол. США.

Щодо ринку послуг телефонії України, то він зали-
шається в стабільному стані, але влада міст і райцентрів 
все ж вважає за необхідне постійно підвищити вартість 
абонентської плати за користування стаціонарними те-
лефонами. Після збільшення абонентської плати опера-

тори місцевого зв'язку практично вийдуть на рівень со-
бівартості, що дасть їм можливість хоча б частково ком-
пенсувати недоотримані (через нестабільність валютно-
го курсу) доходи за міжнародний зв'язок. Представники 
компаній заявляють, що вони істотно втрачають на не-
обхідності переведення коштів з гривні в тверду валюту, 
якою розраховуються з міжнародними операторами.

Не в найгіршому стані є ринок реклами завдяки 
своїм перспективам. Але сьогодні неможливість спрог-
нозувати обсяг продажу на наступний рік і невизначе-
ність із курсом гривні змушують багато компаній опти-
мізувати витрати на просування. Чимало рекламодавців 
визнають, що скорочуватимуть бюджети, перерозподі-
ляючи вкладення у доступніші та ефективніші, на думку 
рекламодавця, види комунікації.

Рекламні агенції, намагаючись утримати клієнтів, 
пропонують нові технології просування. Однак клієнти 
поки що не ризикують йти на рекламні експерименти. 
Більшість традиційних технологій вичерпали себе, зу-
силля нав'язливої реклами призвело до падіння продук-
тивності повідомлень.

Рекламісти змушені вигадувати нові способи впли-
ву на споживача – дедалі частіше в несподіваних місцях 
і формах. Нові рекламні технології більш результативні і 
зазвичай менш витратні з погляду вартості ефективного 
контакту, стверджують фахівці, які просувають нестан-
дартну рекламу. Вони впевнені – це саме те, що потрібно 
зараз клієнтам: в умовах жорсткої економії рекламних 
витрат і зростання конкуренції компанії шукають де-
шеві, але більш дієві способи просування. Однак рекла-
модавець в Україні поки лише придивляється до нових 
форматів. Втім, спеціалісти, котрі просувають нові види 
реклами, налаштовані оптимістично. Вони впевнені – 
фінансова криза, що змусила скоротити маркетингові 
витрати, збільшить попит на їхній креатин.

У подібному стані ринок маркетингових послуг. 
Згідно з дослідженням на цьому ринку, у зв'язку з еко-
номічною кризою близько 80% компаній скорочують 
бюджети на маркетинг або планують це зробити в ни-
нішньому році. У деяких сферах бізнесу (наприклад: бу-
дівництво, банківська справа, автовиробництво, страху-
вання, туризм) зниження витрат іноді досягає 100%. На-
віть фармацевтичний сектор, який завжди демонстрував 
один із найнижчих коефіцієнтів еластичності попиту за 
ціною, відмовляється від використання багатьох марке-
тингових інструментів, які були ефективні у минулому.

Криза активно стимулює психологічну готовність 
керівників багатьох підприємств переходити на 
нові нестандартні для України методики роботи, 

що, звичайно, сприятиме появі нових можливостей для 
вирішення важливих стратегічних завдань. І подола-
ти всі фінансові негоди вдасться тільки тим учасникам 
ринку, які зуміють правильно розставити пріоритети і 
грамотно вибудувати свою маркетингову політику.

Сьогодні телекомунікаційний ринок є одним із 
найперспективніших і швидко зростаючих напрямків 
галузі зв'язку України. Система телекомунікацій в Украї-
ні знаходиться на шляху швидкого розвитку, що в цілому 
орієнтоване на інтеграцію української системи зв'язку 
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у світову як рівноправного партнера. Однією з галузей 
зв'язку, що бурхливо розвивається, є мобільний зв'язок. 
Мобільний зв'язок сьогодні є однією з наймогутніших 
рушійних сил в індустрії телекомунікацій.

Прибутки від мобільного зв'язку зараз перевищу-
ють прибутки від міжнародного зв'язку в стаціонарних 
телефонних мережах, а в майбутньому ця різниця обіцяє 
зрости і ще більше. У деяких країнах ємність мереж стіль-
никового зв'язку вже перевищила аналогічний показник 
для стаціонарних мереж. Високі темпи розвитку стільни-
кових мереж спостерігаються і в Україні, випереджаючи 
темпи зростання в Західній Європі, яка ще у 2009 р. прак-
тично наблизиться до 100-відсоткового насичення ринку.

Виходячи з вищезгаданого, тенденціями розвитку 
операторів мобільного зв'язку України є надання 
нових перспективних і конкурентоспроможних 

послуг, таких, наприклад, як мобільний банкінг, кон-
тент, мобільний Інтернет і телебачення та інші.

Після бурхливого зростання ринку мобільного 
зв'язку абоненти деяких регіонів почали бути перена-
сиченими, і як результат – зниження кількості нових 
користувачів мобільного зв'язку, що позначилося на до-
ходах операторів мобільного зв'язку. Знадобилася нова 
політика розвитку для операторів мобільного зв'язку 
та контент-провайдерів. Вихід знайдено у створенні та 
розповсюдженні контенту (розважальної інформації). 
За прогнозами, обсяг світового ринку мобільного кон-
тенту (включаючи музику, відео, ігри та картинки) пови-
нен збільшитися до 43 млн дол. до 2012 р.

Останніми роками значно розширився контин-
гент населення, який є потенційним споживачем соці-
альних послуг за рахунок появи нових форм соціального 
благополуччя. Однак сучасний рівень розвитку системи 
соціальних послуг, якість та види послуг, їх доступність 
для населення значно відстають від потреби людей. 
Тому можна сказати, що надання соціальних послуг є 
перспективним і водночас зникаючим видом послуг.

Неефективність системи соціальних послуг, зокре-
ма, засвідчує її надмірна централізація, тенденція до кон-
центрації послуг в стаціонарних установах, відсутність 
стандартів якості послуг, нераціональна система фінан-
сування. На думку Мінпраці, навіть в умовах подальшого 
нарощування обсягів фінансування цієї системи, при збе-
реженні нинішніх підходів до управління нею, неможли-
во досягти головної мети - запропонувати людям справді 
якісні послуги, орієнтовані на їхні реальні потреби.

Нині назріла необхідність у глибоких структурних 
перетвореннях, впровадженні нової системи соціальних 
послуг – європейського зразка, яка, зокрема, передба-
чає поступове звільнення держави від функцій безпосе-
реднього надавання соціальних послуг і передачу їх не-
державним організаціям. Водночас за державою мають 
бути закріплені функції фінансування та контролю за 
використанням коштів.

Відносно обмеженою є частка України і в міжна-
родній торгівлі послугами. Відношення між експортом 
та імпортом послуг України складає 64,47% до 35,53%. 
Водночас, у країні є потенціал для розвитку міжнарод-
ної торгівлі послугами. Так, розвиток науки, технологій 

і висококваліфікована робоча сила є необхідними пе-
редумовами для динамічного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, програмного забезпечення, 
електронної і мобільної торгівлі, які базуються на осно-
ві глобальної мережі Інтернет, що може відіграти роль 
«локомотиву розвитку», тобто простимулювати роз-
виток всієї національної економіки, забезпечити міцні 
конкурентні переваги на світових ринках. Слід також 
використати вигідне геоекономічне положення країни 
для розвитку транспортної інфраструктури та туризму.

Слід зауважити, що розвиток експорту послуг 
України має стійку тенденцію до зростання не 
тільки в абсолютному вимірі, а й у відносних 

показниках. В економіці України вже набули розвитку 
деякі види послуг, такі як транспорт, торгівля, туризм, 
страхові, фінансові, ділові, послуги з ремонту.

Отже, можна зробити висновок, що внаслідок 
економічної кризи в Україні зазнав суттєвих змін ринок 
послуг, однак зберіг стабільність з найменшими втрата-
ми ринок туризму, телефонії, готельний і ресторанний 
ринок, ринок реклами та маркетингових послуг. 

Щодо перспективи розвитку сфери послуг Украї-
ни, то очевидним і закономірним є її залежність від сво-
єчасного подолання загальноекономічної кризи.

Значним поштовхом для розвитку вітчизняного 
ринку послуг стало проведення Євро-2012 в Україні. 
Цей факт простимулював владу до активних дій в бо-
ротьбі з економічною кризою, виводячи на перший план 
обслуговуючий сектор.

Також розвиток сфери послуг в Україні потребує 
залучення додаткових інвестицій, у т. ч. іноземних. Залу-
чення іноземного капіталу забезпечить не тільки надхо-
дження необхідних фінансових ресурсів, але й передових, 
технічно ефективних методів реалізації послуг, що спри-
ятиме підвищенню їх якості, доступності, культурі обслу-
говування та зрештою – підвищить конкурентоспромож-
ність вітчизняних виробників послуг і значно зміцнить 
позиції України в міжнародному обміні послугами.         
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Сучасна наука управління виявляє помітну зацікав-
леність до тенденцій, що формуються, щодо інвес-
тицій у нарощування людського капіталу. Сьогодні 

без постійного й вагомого інвестування в освіту немає 
надії на побудову української економіки, що базується на 
знаннях, немає надії на більш високий рівень розвитку 
суспільства в цілому. Інвестування в освіту людини ґрун-
тується на тих самих принципах раціональної економіч-
ної поведінки, що й в інших видах підприємницької діяль-
ності. Разом з тим існують деякі особливості, які пов'язані 
з об'єктом інвестування − людиною й з економічними 
інтересами та мотивами суб'єктів інвестування: держави, 
підприємств, благодійних фондів і самої людини.

Теоретичні дослідження із проблем вивчення ролі 
й ефективності інвестицій у людський капітал, проведені 
багатьма вітчизняними та закордонними вченими, у чис-

лі яких: А. Р. Алавердов, В. А. Антонюк, Н. І. Архипова,  
А. В. Александров, С. В. Бєляєва, М. Д. Віноградський,  
Г. Г. Воробйов, О. А. Грішнова, В. А. Дятлов, А. Я. Киба-
нов, Г. А. Ковальова, В. М. Колпаков, В. А. Дмітренко,  
А. Е. Котляр, М. І. Магура, В. П. Мазірін, А. Н. Нєвєров-
ська, Ю. Г. Одегов, А. В. Омарів, В. М. Петюх, Л. Н. Поно-
марьов, Г. Х. Попов, В. А. Савченко, Н. Г. Рак, В. А. Роза-
нова, В. В. Травін, С. В. Шекшня, A. M. Яновський, Д. Но-
умен, Дж. Іванцевич, З. Лізер, М. Мескон, Й. Ніссинен,  
Д. О'дейл, З. О'Доннел, Т. Пітерс, Т. Сааті, С. Д. Сінк,  
Н. Тічі, Р. Уотермен, Ф. Хедоурі, X. Хекхаузен, підготували 
наукову базу для розробки методів і інструментів ефек-
тивного впливу на нарощування людського капіталу.

 У зв'язку з цим сьогодні з'явилася необхідність у 
розробці механізму й інструментарію інвестицій у роз-
будову системи безперервної освіти, які забезпечили б 
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