
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 15 

Дата: 28.09.2022 

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: 
      Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів бізнесу на ринку послуг є системою державних 

заходів, спрямованих на розвиток, вдосконалення та упорядкування підприємницької діяльності, а також 

створення правових механізмів їх реалізації в реальній економічній ситуації. При цьому важливо, щоб 

державна політика сприяння і регулювання взаємодії суб'єктів бізнесу на ринку послуг формувалася за 

такими принципами: 

 принцип довго строковості у державній політиці сприяння та регулювання розвитку бізнесу на ринку 

послуг. Найповніше він реалізується в розробленні державних програм, які визначають стратегічні 

напрямки розвитку ринку послуг і методи державного регулювання; 

 принцип стабільності у державній політиці сприяння та регулювання розвитку бізнесу на ринку 

послуг. Ґрунтується він на стабільній державній політиці стосовно організаційно-правового 

регулювання ринку послуг. Важливим завданням держави є захист інтересів споживачів; 

  принцип юридичної захищеності інтересів підприємців. Контроль за підприємницькою діяльністю 

щодо задоволення суспільних вимог (екологічних, економічних, соціальних); 

  принцип економічної зацікавленості суб'єктів бізнесу в підвищенні ефективності господарювання. 

Економічні інтереси є об'єктивними мотивами підвищення ефективності діяльності суб'єктів бізнесу 

на ринку послуг, наслідком чого, зазвичай, буває повніше і якісніше задоволення потреб споживачів. 

   Основні функції державного регулювання ринку послуг класифікують за характером дії, за характером 

впливу і за змістом. 

   Комплексні функції державного регулювання полягають у застосуванні всіх засобів впливу на розвиток 

бізнесу на ринку послуг (оподаткування, сертифікація послуг). 

   Обмежуючі функції державного регулювання ґрунтуються на запровадженні заходів, які частково 

обмежують функціонування суб'єктів на ринку послуг (ліцензування і патентування окремих видів 

діяльності). 

   Підтримуючі функції державного регулювання спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку 

суб'єктів бізнесу на ринку послуг (бюджетне фінансування, пільгове оподаткування, кредитування, 

укладення державних контрактів). 

   Регулюючі функції державного регулювання полягають у розробці та впровадженні стратегічних програм 

розвитку сфери послуг, окремих її сегментів, а також наданні функціональних повноважень відповідним 

державним структурним підрозділам щодо втілення їх у практичну діяльність.  

    Правові функції державного регулювання спрямовані на формування законодавчої бази, покликаної 

сприяти і регулювати розвиток бізнесу на ринку послуг, формувати механізми їх реалізації в реальній 

економічній ситуації. Основними формами вияву правових функцій держави є закони України, які 

стосуються підприємницької діяльності, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, 

нормативні акти міністерств і відомств. Саме закони є правовим фундаментом цивілізованого розвитку 

економіки, в т. ч. і бізнесу на ринку послуг. 

   Економічні функції державного регулювання полягають у створенні та запровадженні сукупності 

економічних форм і методів регулювання ринкових процесів у сфері послуг. Серед них виокремлюють прямі 

і непрямі (опосередковані); регулюючі, підтримуючі та обмежуючі. Наприклад, до економічних функцій 

належить оподаткування, ліцензування, патентування, сертифікацію, укладення державних контрактів, 

бюджетне фінансування та ін. 



  Організаційні функції державного регулювання забезпечують формування умов для сприяння розвитку 

бізнесу на ринку послуг на основі створення і функціонування відповідних організаційно-правових структур 

(міністерства, відомства, податкової адміністрації); розроблення державних програм розвитку ринку послуг; 

створення і налагодження роботи лабораторій із перевірки якості послуг. 

 

Урок № 16 

Дата: 28.09.2022 

Дата: 28.09.2022 

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: 
Прямі функції державного регулювання полягають у безпосередньому втручанні органів державної влади у 

підприємницьку діяльність суб'єктів бізнесу на ринку послуг (інспектування діяльності, аудиторська 

перевірка за рішенням господарського суду). 

  Непрямі (опосередковані) функції державного регулювання передбачають застосування законодавчих і 

нормативно-орієнтуючих регуляторів, які розмежовують законний і тіньовий бізнес, визначають правові 

норми взаємовідносин учасників бізнесу, обсяги їхньої відповідальності, містять прийняті в країні 

економічні важелі стимулювання, підтримки і захисту законного бізнесу. 

   Регулювання ринку послуг здійснюється на національному рівні (встановлюються певні режими для 

діяльності місцевих та іноземних фірм), двосторонньому (угоди між країнами, положення яких 

поширюються і на сферу послуг), багатосторонньому (конвенції та інші нормативні акти міжнародних 

організацій) рівнях. 

   Найважливіші національні заходи регулювання ринку послуг спрямовані на встановлення і підтримання 

стандартів обслуговування в таких сферах, як медицина, освіта та інші, на захист внутрішнього ринку послуг 

від іноземних конкурентів, стимулювання експорту послуг. 

   Багатостороннє регулювання ринку послуг відбувається шляхом розроблення угод у межах міжнародних 

організацій широкого профілю. Наприклад, СОТ (Світова організація торгівлі), ЮНКТАД (постійний 

допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, утворений у 1964 р., завданням якого є сприяння міжнародній 

торгівлі; до складу входить 114 держав, Україна - з 1972 р.; штаб-квартира у Женеві) є провідними 

міжнародними організаціями, що займаються дослідженням і регулюванням торгівлі послугами, 

розробляють рекомендації для окремих секторів ринку послуг (морських перевезень, страхових послуг, 

реалізації новітніх технологій і ноу-хау). Не менш важливим напрямком цієї роботи є розроблення конвенцій 

та угод у межах спеціалізованих міжурядових організацій (Організації міжнародної цивільної авіації, 

Міжнародної морської організації, Всесвітньої туристичної організації та ін.). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які функції державного регулювання ринку послуг вам відомі? 

2. Які міжнародні організації в сфері торгівлі і надання послуг вам відомі? 

3. Якім принципам повинна відповідати державна політика сприяння і регулювання взаємодії суб'єктів 

бізнесу на ринку послуг? 

 

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, 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


але не пізніше 20:00 


