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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Поступальний розвиток суспільства, формування соц-
іально-орієнтованої ринкової економіки обумовлює не-
обхідність розширення тих сфер економічної діяльності, які
сприяють задоволенню потреб населення. Такий курс по-
требує своєчасно і вірно здійснювати вибір суспільних пріо-
ритетів, цілеспрямовано стимулювати певні сфери і напря-
ми діяльності. Сфера послуг, більше ніж інша, орієнтована
на споживача, на задоволення потреб, на підвищення якості
життя населення і тому, саме цій сфері слід створити спри-
ятливі умови для випереджаючого розвитку. Спеціального
обгрунтування потребують проекти із залученням інвестицій
у сферу послуг, що зустрічаються із перешкодами на шля-
ху реалізації таких проектів. Саме вивчення таких перешкод
і перспектив розвитку сфери послуг при ефективному вико-
ристанні інвестицій визначає актуальність нашого дослід-
ження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Сучасні тенденції в розвитку споживання, що су-
проводжуються підвищенням добробуту та зміною структу-
ри споживчих пріоритетів, характеризуються різким зрос-
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танням ролі послуг в системі потреб людини, оскільки "по-
слуга — це одна із форм задоволення потреб людини" [6].
Посилюється і роль сфери послуг як привабливе поле діяль-
ності для інвестування.

В Україні на сьогодні існує досить потужна наукова база,
яка дозволяє опрацьовувати теоретичні й практичні питан-
ня інвестування, відповідно до специфіки економічної ситу-
ації, у сферу послуг. Серед українських та закордонних уче-
них досить вичерпно розкривають проблематику та
сутність цього питання такі, як І. Ансофф [1], Г. Армст-
ронг [2], Ф. Котлер [4], Сидорова А. В. [8], А. Павленко [7],
Кучерявенко С.Ю. [5] та інші. Проте питання залучення інве-
стицій у сферу послуг з позиції існуючих проблем та перс-
пектив розвитку, є недостатньо вивченими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Актуальність і невідкладність вирішення проблем ста-
новлення та розвитку сфери послуг України окреслити коло
цілей щодо систематизації та узагальнення проблем і перс-
пектив залучення інвестицій в сферу послуг України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сфера послуг України є важливою складовою ринко-
вої економіки, вона набуває все більшого значення в час-
тині формування валової доданої вартості країни, у попов-
ненні суми бюджету, зайнятості населення, в управлінні



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

11

ринком, спрямованим на створення відносин які сприяють
задоволенню потреб та запитів споживачів.

Сфера послуг представляє собою сукупність галузей,
підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення
яких у системі суспільного виробництва виражається у ви-
робництві й реалізації послуг і духовних благ для населен-
ня. Варто зазначити, що виробництво матеріальних послуг
невідривно пов'язане з матеріальними об'єктами: транспорт
змінює положення предметів у просторі, торгівля — їх на-
лежність кому-небудь і т.д., а, виробництво нематеріальних
послуг (знань, безпеки, здоров'я, позитивних емоцій) наба-
гато сильніше відірвано від матеріальних об'єктів. Тут об'єк-
том впливу стають не інші речі, а безпосередньо людина.

Слід зазначити, що активна робота вітчизняної економ-
ічної науки над проблематикою сфери послуг на початку 80-
х років змінилась зі зниженням уваги до неї в 90-х роках.
Практично відсутня проблематика сфери послуг і її ролі в
сучасній трансформації економіки [3]. Однією з причин та-
кого стану була майже повна відсутність питань сфери по-
слуг у відомих економічних виданнях — підручниках з еко-
номічної теорії, присвячених як макро-, так і мікрорівню
економічних процесів. Крім того, на розробку проблем сфе-
ри послуг вплинули ідеологізовані підходи економістів ра-
дянської економічної школи, коли сфера послуг розгляда-
лась переважно як "непродуктивна" сфера, праця в якій була
усе таки менш корисна, ніж у сфері матеріального вироб-
ництва [3].

Внаслідок відсутності досвіду в даній області, а також
оперування в приватному секторі економіки в цілому сфера
послуг розвивалася в першу чергу, в кількісному напрямі.
Сутність послуги можна було розглядати з різних точок зору
[8]: як вид діяльності, як сферу, як грошовий потік та як еко-
номічну категорію

Трактування послуги як виду діяльності є обгрунтова-
ним, оскільки до послуг відносять блага, які пропонуються,
як правило, не у вигляді речей, а у вигляді корисної діяль-
ності. Визначення послуги як сфери послуг включає велику
групу галузей, важливою рисою діяльності яких є створен-
ня специфічного товару з відповідними особливостями, що
не завжди є так. Обгрунтування послуги як плати за її на-
дання не характеризує сутність послуги, а виражає грошо-
вий еквівалент її обміну, тобто грошовий потік, який відпов-
ідає отриманому результату діяльності у формі послуги.
Саме теоретичне обгрунтування послуги як економічної ка-
тегорії набирає сьогодні все більшої ваги з розвитком еконо-
мічних зв'язків, які супроводжуються охопленням всіх сфер
господарської діяльності ринковими відносинами.

Сучасний же розвиток економіки характеризується тен-
денцією феноменального розширення сфери послуг. Прак-
тика функціонування соціально-економічних моделей гос-
подарювання в розвинутих країнах показала, що сфера по-
слуг виявилась надзвичайно важливою і з точки зору фор-
мування освітнього, культурного рівня трудового потенціа-
лу, і з точки зору задоволення потреб членів суспільства, і з
точки зору впливу на виробничу сферу в плані підвищення
рівня задоволення суспільних потреб.

Надання послуг населенню — один з найбільш популяр-
них видів діяльності, що не вимагає великих витрат і вкла-
день на перших етапах розвитку бізнесу. Юридичні консуль-
тації, охоронні послуги та допомогу в оформленні свят об-
ходяться набагато дешевше для підприємця порівняно з
організацією виробництва або здійснення роздрібної
торгівлі.

Простота в юридичному оформленні та веденні справ
роблять сферу послуг дуже привабливим полем діяльності
для інвестування. Мінімальні ризики і невеликі грошові вкла-
дення — це те, що дозволяє інвесторам бути впевненими в
отриманні стабільного прибутку без високих витрат або
крупного вливання грошових коштів в галузь.

"Найбільш перспективні галузі інвестування — це напря-
ми діяльності у сфері послуг, — розповідає Сергій Савчук,
директор P&S Asset Management [9].

Саме інвестиції та інвестиційна діяльність завжди зна-
ходяться в центрі уваги економічної думки. Питання про інве-
стиції є дуже актуальним у сучасній економіці, оскільки будь-
яке підприємство формується і розвивається на основі
фінансування та інвестицій, а інвестиційна діяльність визна-
чає умови економічного розвитку. Інвестиції відіграють в
економіці подвійну роль: створюють виробничі потужності
й попит. Саме тому більше 40 % розміщених у світі прямих
інвестицій вкладається у сферу послуг (в основному це тор-
гівля, банківська система, консалтингові служби, індустрія
туризму, відпочинку, дозвілля). На початку 21 століття част-
ка послуг у ВВП розвинутих країн значно зросла при одно-
часному збільшені кількості працюючих у цій сфері до 70%.
Сьогодні в Україні, населення налічує 47 млн чоловік, а у
сфері послуг працює лише 1,6 млн чол., що становить 3,4%.
Галузь потребує інтенсивного розвитку та підготовлених
професіоналів.

Отже, подальший розвиток підприємств послуг всіх
сфер економічної діяльності пов'язаний з необхідністю ви-
користання інвестицій. У значній мірі вони визначається ре-
сурсами та умовами, які створені державою для реінвесту-
вання у розвиток матеріально-технічної бази цієї сфери.

Досвід показує, що у трансформаційному періоді інве-
стиції на певний час стають важливим фактором економіч-
ної стабілізації, а при продуктивному їх використанні — і
одним із факторів економічного зростання. За умов, коли у
ближчій перспективі практично неможливо створити за-
гальні сприятливі умови для суттєвої активізації інвестицій-
ної діяльності в Україні, зусилля повинні акцентуватись на
формуванні ефективних механізмів її регулювання [6].

Спеціального обгрунтування потребують проекти із за-
лученням інвестицій у сферу послуг. З одного боку, в галу-
зевій структурі інвестицій спостерігається довготермінова
усталена тенденція до зменшення питомої ваги видобувних
та обробних галузей і збільшення сфери послуг, що зумов-
лене загальним підвищенням ролі послуг у економічному
житті, специфікою послуг, коли здебільшого виключається
можливість експорту послуг окремо від капіталу, та розвит-
ком матеріальної бази послуг, особливо у сфері комунікацій
тощо. З іншого боку, саме у сфері послуг (банківська спра-
ва, телекомунікації, внутрішній транспорт тощо) традицій-
но діють обмеження для інвестування з метою захисту цих
життєво важливих сфер від зовнішнього впливу [6].

Специфіка сфери послуг як галузі економіки полягає
як відомо, у тому, що вона виключає можливість об'єднан-
ня всередині себе всієї або більшої частини своєї матері-
ально-технічної бази (транспорт, торгівля, громадське хар-
чування, виробництво), що зумовлює складність аналізу
інвестиційних процесів, що протікають у ній.

Необхідним процесом для успішного протікання інвес-
тиційних процесів є планування інвестиційної діяльності, що
визначає [5]:

— для реалізації стратегій підприємство може викори-
стати різні види інвестицій, різний обсяг інвестиційних
коштів, тому доцільно розробляти декілька альтернативних
проектів;

— необхідність вибору з альтернативних інвестиційних
проектів найбільш ефективного;

— необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від
інвестицій;

— планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний
із прийняттям інвестиційних рішень.

За оцінками фахівців, основною перешкодою на шляху
реалізації великомасштабних проектів інвестування сфери
послуг є відсутність єдиної стратегії і програми розвитку
сфери послуг, що веде найчастіше до дублювання інвести-



Інвестиції: практика та досвід № 17/201412

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ційних проектів, розпорошення інвестиційних ресурсів і, як
наслідок, до зниження ефективності інвестиційної діяльності
в цьому напрямку.

Координування використання переваг кожної конкрет-
но взятої території сприяло б підвищенню інвестиційної ак-
тивності. Створення єдиного реєстру пріоритетних інвести-
ційних проектів у сфері послуг України дозволить розши-
рити пошук і залучення зацікавлених осіб. Необхідне також
створення систем гарантій і співробітництва щодо забезпе-
чення зворотності позикових коштів, страхуванню інвести-
ційних ризиків, розробці механізму запозичень під реаліза-
цію довгострокових інвестиційних проектів.

Перспективи розвитку сфери послуг у значній мірі за-
лежать також від економічної політики держави, яка повин-
на забезпечувати динамічну рівновагу економіки та стійкі
темпи приросту національного доходу, здійснювати доцільні
зміни в структурі суспільного виробництва. Не менш важли-
вою задачею є ефективне використання інвестицій.
Здійснення у регіонах децентралізації інвестиційних фондів
та інвестування конкретних проектів пріоритетного напрям-
ку, а також забезпечення жорсткого контролю виконання
інвестованих проектів, дозволить покращити стан розвитку
сфери послуг. Регіональні органи влади, органи місцевого
самоврядування повинні підтримувати розвиток сфери по-
слуг, які можуть сприяти соціально-економічному прориву,
дати відносно швидкий ефект в отримані прибутку підприє-
мствами та поповнити надходження до місцевого бюджету.

Успішне функціонування підприємств сфери послуг і
досягнення стратегічних переваг в умовах конкуренції знач-
ною мірою залежать від результативності їхньої інновацій-
ної діяльності. У свою чергу, результативність інноваційної
діяльності підприємств визначається, насамперед наявністю
необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілізації, зацікав-
леністю інвестора в підтримці інноваційного розвитку [5].

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку під-
приємств сфери послуг залежить від специфічних особливос-
тей інвестицій, таких як тривалий період окупності при реалі-
зації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівномірність
надходження доходів від здійснення інвестицій. Урахування
цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств
визначають важливість подальшого вдосконалення принципів,
форм, методів та пошуку джерел інвестиційної підтримки інно-
ваційної діяльності підприємств сфери послуг [5].

Упродовж останніх років лише незначна частина
підприємств сфери послуг України здійснювала інновації.
Пріоритетним джерелом інвестування інновацій залишають-
ся власні кошти підприємств та отримані кредити. Діюча
система оподаткування не стимулює довгострокові накопи-
чення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати
інноваційні проекти. Українська інноваційна сфера ще не
стала привабливою також для іноземних інвесторів [5].

Однак, незважаючи на незначні масштаби інноваційної
діяльності, її позитивний вилив на економічні показники
роботи підприємств сфери послуг є очевидним та безпереч-
ним. Більшість підприємств, які впроваджували інновації,
одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоз-
датність, розширили ринки збуту, оповили асортимент [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

За результатами проведених досліджень можна зроби-
ти такі висновки:

— сучасні тенденції в розвитку споживання, що су-
проводжуються підвищенням добробуту та зміною структу-
ри споживчих пріоритетів, характеризуються різким зрос-
танням значення послуг як в системі потреб людини, так і в
структурі економіки України;

— найбільш перспективні галузі інвестування — це на-
прями діяльності у сфері послуг;

— досвід показує, що у трансформаційному періоді інве-
стиції у сферу послуг на певний час стають важливим факто-
ром економічної стабілізації, а при продуктивному їх вико-
ристанні — і одним із факторів економічного зростання;

— тільки об'єднання і взаємна зацікавленість держав-
них і промислових структур, розуміння спільних завдань
приведуть до розвитку сфери послуг і розкриттю економіч-
ного потенціалу.
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