
Урок № 17 

Дата: 17.09.2020 

Тема: Державне регулювання ринку послуг 

Мета: охарактеризувати державне регулювання ринку послуг; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 
      Залежно від ситуації, яка складається на ринку послуг, держава може вдаватися до спеціальних заходів 

регулювання окремих його сегментів. Такими заходами, зазвичай, є: 

а) законодавче регулювання національних сфер послуг. В Україні цьому завданню підпорядковані, 

наприклад, Закони "Про загальну середню освіту" (1999 р.), "Про освіту" (1991 р.), "Про основи державної 

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" (1992 р.) та ін. Відповідно до Закону України "Про 

освіту", всі недержавні освітні заклади підлягають обов'язковій державній реєстрації з подальшим 

отриманням ліцензії в органах управління освітою. У процесі ліцензування оцінюванню підлягають не 

навчальні програми і плани, а відповідність умов освітньої діяльності встановленому державою галузевому 

стандарту; 

б) пряме обмеження та ембарго на імпорт окремих видів послуг. Наприклад, у сфері надання (реалізації) 

послуг пасажирського перевезення майже всі країни надають національним авіакомпаніям монопольне право 

на внутрішні маршрути; у сфері інформаційних послуг існують обмеження на доступ іноземних користувачів 

до національного банку даних; у сфері соціально-культурних послуг деякі держави забороняють імпорт 

рекламних фільмів, радіо- і телевізійних передач; 

в) обмеження напрямків діяльності іноземних фірм на внутрішньому ринку послуг. Наприклад, у сфері 

консультативних і правових послуг держава дозволяє іноземним юридичним особам здійснювати 

консультації тільки з міжнародного права. Іноді може бути заборонена їхня участь у судовому процесі. 

     Розвиток підприємництва, в т.ч. ринку послуг, регулюють Закони "Про захист прав споживачів" (1991), 

"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" 

(1992), "Про зовнішньоекономічну діяльність" (1991), "Про інформацію" (1992), "Про науково-технічну 

інформацію" (1993), "Про авторське право і суміжні права" (1993), "Про захист інформації в автоматизованих 

системах" (1994), "Про туризм" (1995), "Про страхування" (1996), "Про рекламу" (1996), "Про систему 

Суспільного телебачення і радіомовлення України" (1997), "Про кінематографію" (1998) та ін. Десятки інших 

законів прямо або опосередковано стосуються бізнесу на ринку послуг, регулюють відносини власності, 

банківські і торгово-посередницькі послуги, інноваційну та інвестиційну діяльність. Діють численні укази, 

постанови, стандарти, інші нормативні документи владних структур. 

   Правова основа, що регулює підприємницькі відносини на ринку послуг, на жаль, далека від досконалості. 

Основними її недоліками є: 

 недостатня систематизованість законів і нормативних актів, що регулюють розвиток національної 

економіки загалом; 

  застарілість багатьох правових і нормативних положень, що регулюють бізнес на ринку послуг; 

  нечіткість, багатозначність змісту багатьох положень. Це породжує різночитання, спірні ситуації, 

які виникають між підприємцями, ними і владними структурами, ними і споживачами послуг. 

     Тому особливо важливим питанням залишається визначення оптимальної сукупності законодавчих актів, 

яка б забезпечила ефективний розвиток комерційного підприємництва на ринку послуг і національної 

економіки загалом. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. До яких спеціалізованих заходів може вдаватися держава в залежності від ситуації на ринку послуг? 

2. Які закони регулюють ринок послуг в Україні? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 



у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

