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ВСТУП
На сучасному етапі сфера послуг є одним з

найбільш перспективних видів економічної
діяльності як в Україні, так і в світовій економіці.
Інтенсивний розвиток сфери послуг знаходить
своє відображення у зростанні її частки у вало%
вому внутрішньому продукті країни і в структурі
споживання населення. Активний розвиток сфе%
ри послуг загострює конкурентну боротьбу на
всіх її рівнях, що вимагає від підприємств, заці%
кавлених у підвищенні ефективності своєї діяль%
ності, забезпечення певної підтримки, форму%
вання і розвитку конкурентних переваг з ураху%
ванням сучасних тенденцій в управлінні, техно%
логії і організації інфраструктурно%інституцій%
ного забезпечення. Інтеграція національної еко%
номіки у світовий господарський простір веде до
посилення конкуренції, зміни конкурентного се%
редовища, значного збільшення іноземних по%
стачальників послуг, а також інтелектуалізації
даного сегмента ринкової економіки. Посилен%
ня конкурентної боротьби зумовлює не%
обхідність цілеспрямованої діяльності з управ%
ління інфраструктурно%інституційного забезпе%
чення підприємств сфери послуг, використову%
ючи міжнародний та вітчизняний досвід і нау%
кові розробки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема інфраструктурно%інституційно%

го забезпечення підприємств сфери послуг,
носить комплексний характер. Методичні та
практичні питання вище зазначеної проблема%
тики опрацьовуються багатьма авторами, зок%
рема: Гринько Т.В. [2], Пакуліна А.А. [3], Пи%
туляк Н.С. [4], Проскурня М.Г. [5], Ярошен%
ко Ф.О. [6], Хлістунова Н.В. [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Аналіз теоретичних джерел і практики гос%

подарювання показав, що, незважаючи на ве%
лику кількість робіт, присвячених даній темі,
питання інфраструктурно%інституційного за%
безпечення підприємств сфери послуг не знай%
шли достатньо повного висвітлення. Це пов'я%
зано з рядом причин: по%перше, у науковій літе%
ратурі недостатньо розроблені підходи до уп%
равління інфраструктурно%інституційного за%
безпечення підприємств з урахуванням спе%
цифіки підприємств сфери послуг; по%друге,
існуючі методики оцінки та планування конку%
рентоспроможності підприємств даної сфери
діяльності носять локальний характер, що в
умовах швидкої модифікації послуг не забез%
печує стійкості підприємства на цьому ринку
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навіть у середньостроковій перспективі; по%
третє, не досить вивчені базові умови ефектив%
ного управління інфраструктурно%інституцій%
ним забезпеченням підприємств сфери послуг.

 Внаслідок цього доцільним є виявлення та
систематизація закономірностей механізму
функціонування інфраструктурно%інституцій%
ного забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності підприємств сфери послуг в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як свідчить динаміка кількості діючих

підприємств сфери послуг в Україні за 2011—2014
рр. одиниць за відсотковим відношенням, зміст
сфери послуг трансформується в бік наукоємних
технологій та послуг пов'язаних з транзитно%
транспортною сферою та за своїм змістом
змінюється дуже повільно. Загалом динаміку
кількості діючих підприємств сфери послуг в Ук%
раїні за 2011—2014 рр. представлено на рисунку 1.

Слід відмітити, що сфера торгівлі в Україні за
аналізований період не розширила, але й не змен%
шила своїх обсягів, діяльність готелів та ресто%
ранів є радянським спадком, з відповідною інфра%
структурою. Вони не являють собою комерцій%

ного інтересу для інвестування. Загалом розши%
рення наявне в сферах консультування з питань
інформатизації, розроблення програмного за%
безпечення та консультування в цій сфері, оброб%
лення даних та діяльності транспорту та зв'язку.
В цілому порівняльна характеристика структури
підприємств сфери послуг України за 2011—2014
рр. представлена на рисунку 2.

Наступним аспектом діяльності підприємств
сфери послуг в Україні є динаміка індексів капі%
тальних інвестицій підприємств сфери послуг за
видами економічної діяльності. Інноваційний век%
тор розвитку вітчизняної економіки визначений
у законах України "Про інноваційну діяльність"
та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяль%
ності в Україні", Постанові Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2008 р., №447 "Про затвер%
дження Державної цільової економічної програ%
ми "Створення в Україні інноваційної інфраст%
руктури" на 2009—2013 рр.". Інноваційна
діяльність є невід'ємним складником виробничо%
господарської діяльності підприємства, зорієн%
тованої на оновлення і вдосконалення його ви%
робничих сил і організаційно%економічних відно%
син. Разом з цим аналіз та узагальнення статис%

Рис. 1. Динаміка кількості діючих підприємств сфери послуг в Україні
за 2011—2014 рр., одиниць

Джерело: [8, 7].
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тичних даних щодо інвестицій виявив зменшення
індексів капітальних інвестицій підприємств сфе%
ри послуг з кожним роком (рис. 2).

За аналізований період динаміка індексів ка%
пітальних інвестицій підприємств сфери послуг
була низхідною майже за всіма сферами діяль%
ності. Особливої уваги заслуговує професійна
наукова та технічна діяльність з найнижчими по%
казниками, що обумовлено відтоком наукових
кадрів та поступовими системними зсувами у си%
стемі вищої освіти. Наступною сферою, що ха%
рактеризується стрімким зменшенням, це — на%
укові дослідження. Особливістю наукової систе%
ми України є одночасне поєднання таких ознак:
середній розмір, перебування на пострадянсько%
му просторі, слабка інтегрованість у механізми
підтримки науково%технічної діяльності з боку
Євросоюзу, широкий предметно%тематичний
спектр напрямів діяльності. При цьому вона за%

лучає іноземні інвестиції в НДДКР, які у віднос%
ному аспекті є екстремальними для її "вагової"
категорії, здійснюючи це не одноразово, а про%
тягом більшої частини останнього двадцятиріч%
чя з тенденцією до зростання. Підприємства, на
які залучалися інвестиції протягом аналізовано%
го періоду з позитивною динамікою за аналізо%
ваний період це: діяльність транспорту та зв'яз%
ку, комп'ютерне програмування, інформація та
телекомунікації [2].

Таким чином авторський аналіз дає змогу
стверджувати, що найбільшими сегментами
підприємств сфери послуг є підприємства транс%
порту та зв'язку та підприємства сфери інфор%
маційних технологій. Проте, зовнішньоеконом%
ічна діяльність цих категорій підприємств знач%
но диференційована. Так підприємства транс%
портних послуг на сьогодні мають не достатній
потенціал росту. Це твердження зумовлене тим,
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Рис. 2. Порівняльна характеристика структури підприємств сфери послуг України
за 2011—2014 рр.

Джерело: [7; 8].
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що Україна в системі міжнародних транспорт%
но%комунікаційних зв'язків об'єктивно виходить
за межі власних інтересів у зв'язку з її тяжін%
ням до географічного центру Європи, проте ди%
наміка шляхів сполучення загального користу%
вання свідчить про негативний тренд. Наступ%
ним аспектом позиціювання підприємств сфери
послуг є обсяги експорту%імпорту послуг за ре%
гіонами. Слід підкреслити, що скорочення/зро%
стання експорту та імпорту товарів порівняно з
попереднім роком відбувалося нерівномірно на
території України. Загалом з переважанням цен%
тральних та східних областей. Загалом обсяги
експорту%імпорту послуг за регіонами у 2014
році представлені в табл. 1.

Аналізуючи авторські узагальнення, треба
відзначити, що на відміну від сальдо експорту та
імпорту товарів, сальдо послуг в Україні — по%
зитивне, у розмірі майже 5,6 млрд долларів
США. Загальне сальдо враховує також не роз%
поділені за регіонами обсяги. Майже по всій те%
риторії експорт послуг переважає над імпортом.
Помітне виключення — Полтавська область, що
має велике від'ємне сальдо. Наступним аспектом
позиціювання підприємств сфери послуг є зов%
нішньоекономічна діяльність. Вигідне транзит%
не розташування України традиційно забезпе%
чує переважання транспортних послуг у
зовнішній торгівлі послугами. На транспортні
послуги України припадає понад 40% експорту
послуг. У структурі експорту транспортних по%
слуг провідне місце належить трубопровідному
транспорту, питома вага якого в загальному об%
сязі експорту транспортних послуг збільшилась
з 39,5% у 2011 р. до 42,8% у 2014 р. [8; 9].

Таке зростання відбулось в основному через
збільшення надходжень за транспортування
газу за рахунок підвищення тарифів. Також слід
відзначити, що позитивні зрушення спостеріга%
лись у деяких сферах високотехнологічних по%
слуг. Так, за 2011—2014 рр. значною мірою зріс
експорт комп'ютерних послуг (з 158,0 млн дол.
США в 2011 р. до 358,1 млн дол. США в 2014 р.),
різних ділових, професійних та технічних послуг
(з 1167,1 млн дол. США до 1509,2 млн дол. США
відповідно) і послуг з ремонту (з 326,5 млн дол.
США до 426,9 млн дол. США відповідно). Таким
чином, авторський аналіз дозволяє стверджува%
ти, що на сьогодні підприємства сфери послуг в
Україні розвиваються не рівномірно за своїми
підгалузями. Так, більше половини ринку сфе%
ри послуг в Україні відіграють підприємства
сфери транспорту і зв'язку та підприємства
інформаційної сфери.

Окремо треба відмітити підприємства сфе%
ри освіти, які за аналізований період втрачали
як дохід, так і кількість абітурієнтів. Фінансові
послуги, до періоду майдану, поступово
збільшувалися, проте після другої половини
2014 року стали знижуватися безпрецедентни%
ми темпами, так станом на 1 січня 2015 року в
Україні, за даними Національного банку Украї%
ни, налічувалося 163 банки, що на 17 одиниць
менше ніж роком раніше (180 банків станом на
01.01.2014). Загалом вся система інфраструк%
турно%інституційного забезпечення зсувалась,
про що свідчить таблиця 2.

Систематизуючи аналітичні узагальнення, слід
підкреслити, що за оцінками як внутрішніх, так і
іноземних економічних суб'єктів, ефективності

Джерело: [1, 7, 9].

Рис. 3. Динаміка індексів капітальних інвестицій підприємств сфери послуг за видами
економічної діяльності у% до попереднього року
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стан інституційного середовища Україні зали%
шається несприятливим. Серед основних причин,
що обумовлюють несприятливий інвестиційний
клімат в Україні та стримують економічний роз%
виток, численні вітчизняні та зарубіжні досліджен%
ня традиційно відзначають нестабільність украї%
нського законодавства, зарегульованість біль%
шості ринків, нерозвиненість ринкової інфраст%
руктури, зокрема фондового ринку, сильний по%
датковий тиск, бюрократизм і корупцію в місце%
вих і центральних органах влади [10].

ВИСНОВОК
Отже, в процесі виявлення закономірностей

механізму функціонування інфраструктурно%
інституційного забезпечення зовнішньоеконо%
мічної діяльності підприємств сфери послуг в
Україні обгрунтовано наступні висновки: по%
перше, підприємства сфери послуг на сьогодні
в Україні представлені досить фрагментарно,
що виражається у тому, що половина реалізо%
ваних послуг в Україні — це операції з нерухо%
мим майном, транспортні послуги та послуги в

Джерело: [6; 8].

Таблиця 1. Обсяги експорту=імпорту послуг за регіонами у 2014 році

1 З 1 кварталу 2013 року запроваджена нова методологія, система обліку в статистиці зовнішньої торгівлі послугами України та
Класифікація зовнішньоекономічних послуг, що відповідають рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі
послугами (Статвідділ ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, шостого видання
(МВФ, 2009).
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 924 1178,3 7,9 469 268,6 3,5 

 146 79,3 0,5 218 191,6 2,5 
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 47 58,3 0,4 69 12,6 0,2 

 509 345 2,3 299 181,4 2,4 

 136 41,3 0,3 50 5 0,1 

 80 40,3 0,3 108 16,6 0,2 

 87 26,7 0,2 63 20,5 0,3 
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 2375 4018,9 27,1 1922 3132,7 41,2 
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сфері інформаційних технологій. За аналізова%
ний період значна кількість підприємств сфери
послуг в Україні не мала належної інвестицій%
ної підтримки, оскільки зовнішні фактори мак%
росередовища постійно демонстрували волон%
тильну динаміку. По%друге, стосовно зовніш%
ньоекономічної діяльності підприємств сфери
послуг, то цей аспект також викликає занепо%
коєння, бо структура експорту та імпорту по%
слуг в Україні виявлялася досить не достатньо
збалансованою. Ті категорії послуг, які потен%
ційно національна економіка здатна забезпечу%
вати самостійно, імпортуються, так, наприклад,
будівництва та наукові розробки стали лідера%
ми з імпорту. Щодо експорту, то регіональна
структура також досить асиметрична. Області
з містами%міліонерами лідують за всіма стаття%
ми експорту послуг. Окремо слід виділити той
факт, що основними статтями експорту послуг
є сфера транспорту та зв'язку та підприємства
сфери інформаційних технологій. Саме ці дві
категорії підприємств продемонстрували як
стійкість у період новітньої економічної неста%
більності, так і значний потенціал у зовнішнь%
оекономічній діяльності на відміну від інший ка%
тегорій підприємства сфери послуг.

По%третє, авторський аналіз інфраструктур%
но%інституційного забезпечення підприємства
сфери послуг свідчить про значні системні труд%
нощі в трансформації існуючої національної кон%
цепції сприяння веденню бізнесу та його зовніш%
ньоекономічній складовій. Авторський аналіз
виявив, що динаміка показників інфра%
структурного забезпечення за останні роки якщо
не погіршувалися, то залишалися не змінними,
так, наприклад, кількість транспортних шляхів в
Україні за аналізований період не збільшувалась,
що говорить про недостатні дії держави та бізне%
су в активізації інфраструктурно%інституційно%
го забезпечення підприємств сфери послуг. Та%
кож у процесі аналізу виявлено, що на категорі%
ях підприємств, де інфраструктурно%інституцій%
ного забезпечення акцентується більше на недер%
жавних організаціях мають динаміку росту по%
рівняно з іншими категоріями підприємств. Та%
ким чином, на відміну від існуючих, на нашу дум%
ку, інститут зовнішньоекономічної діяльності це
— сукупність як формальних, так і неформаль%
них інституцій, що, конкуруючи між собою, за%
безпечують функціонування зовнішньоекономі%
чної діяльності підприємств на основі виникнен%
ня координації, прогнозування поведінки, та зни%

 

  (  /  ) 

2012 
2013 2014 

.  
2012 . .  

2013 . 
1 2 3 4 5 6 

   (  
) 145 152 -7 137 +15 

  10 9 -1 7 -2 
, 27 24 -3 22 -2 

 (%   . ) 6,1 4,4 -1,7 1,5 -2,9 
  , (% 

  . ) 2,2 1,8 -0,4 0 -1,8 

   : 179 180 -1 183 -3 
  22 21 -1 20 -1 

, 374 375 +1 375 - 
, (%   . ) 1737,6 1462,3 -275,3 1272,6 -189,7 

  139 140 -1 145 -5 
   6 6 - 6 - 

  ( ) 31 30 -1 30 -1 
  ( .  / 

) 1560 1865 +305 1865 - 

 : 43 44 -1 42 +2 
  30 30 - 30 - 

 ( ) 345 343 -2 343 - 
  (%   ) 41,5 41,5 - 41,5 - 

  
(  ): 150 156 -6 157 -1 

 ( ) 2,9 2,9 - 2,9 - 
 (% ) 42 42 - 42 - 

%    7,9 8,9 +1 8,7 -0,2 

Таблиця 2. Динаміка ефективності інституційного середовища економіки України в рейтингу
Світового банку (за даними звітів "Ведення бізнесу", 2012 — 2014 рр.)

Джерело: [1].
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ження рівня невизначеності середовища, у яко%
му діють підприємства що здійснюють зовнішнь%
оекономічну діяльність. І якщо певна частина
інституцій формального чи неформального ха%
рактеру не забезпечує ефективність зовнішньо%
економічної діяльності, то її заміняє інша інсти%
туція. Тобто, на нашу думку, саме ефективність
зовнішньоекономічної діяльності детермінує
складові інституту сприяння зовнішньоеко%
номічній діяльності, а не навпаки.

Як висновок, слід додати, що аналіз теоре%
тичних концепцій сприяння зовнішньоеко%
номічній діяльності дає змогу стверджувати, що
на сьогодні склалась така ситуація, в якій кож%
на країна має свою унікальну інституційну
структуру зовнішньоекономічної діяльності, що
детермінована тільки і не тільки формальними
правилами, а саме: інфраструктурним забезпе%
ченням. Тому визначення змісту та ролі інфрас%
труктури зовнішньоекономічної діяльності
підприємств несе значний інтерес та практичну
цінність у підвищенні ефективності зовнішньо%
економічної діяльності підприємств України.
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