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господарювання, оскільки це дасть можливість збільшити продукт ивність
господарств АПК, а також покращити екологічний стан агроландшатів та
підвищити економічні показники продуктивності агроландшату. Після
завершення конструювання того чи іншого агроландшафту на плановому
матеріалі наносять межі існуючих господарств. При цьому може виникнути
потреба в корегуванні меж окремих господарств, яке повинно вирішуватися
відповідно до нормативів Земельного кодексу України, інших нормативно -
правових документів.
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Розглянуто закономірності та сталі тенденції функціонування сфери послуг в умовах
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Article devoted to the analysis  of patterns and trends in the functioning of services in the
context of sustainable development. The analysis of the main factors of development services. One
of the main results of the transformation of the economy of Ukraine is some progress in the soci al
sphere. At the same time among the most important social problems, the solution of which is on the
agenda, took a significant problem of radical improvement of service sectors, including services.

Enormous role in the functioning of the system of econom ic relations in society plays the
service sector. This area of social economy attracts attention of economists, is the object of constant
study, theoretical research and practical bases the place and role of employees in the service of
social reproduction. These studies are required to develop appropriate socio -economic policies of
society in respect of services on a particular segment of social development.
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Постановка проблеми. Формування цивілізованої ринкової системи
господарювання в Україні відбувається на ґрунті складного становлення
української державності та демократизації суспільного життя. Вирішальна роль
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у здійсненні глибоких соціально-економічних перетворень належ ить
людському чиннику, якісні рушії якого формуються сферою послуг –
органічною складовою народногосподарського відтворювального процесу.
Значення сфери послуг особливо зростає за умов, коли необхідно забезпечити
такі зміни, які б визначали суспільний розв иток у напрямі глобального
становлення постіндустріальної інформаційної цивілізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки
українськими вченими було підготовлено низку досліджень, у яких
розглядаються й аналізуються окремі аспекти визначеної проблеми. Особливої
уваги заслуговують праці відомих українських учених-економістів:
О. Г. Білоруса, Б. М. Данилишина, В. Ф. Данільчука, В. Г. Єременка,
В.І. Куценко, В. Є. Новицького, С. В. Сіденко та інших.

Теоретико-методологічні й організаційні аспекти формування,
функціонування й розвитку сфери послуг у світовій економіці вже тривалий час
перебувають у полі зору зарубіжних дослідників -економістів, зокрема
І. Т. Балабанова, С. І. Долгова, А. Д. Криканова, І. І. Лівєнцової,
Л. М. Невдулаєва, Ф. Котлера та інших.

Метою дослідження є обґрунтування основних причин, етапів
формування та функціонування сфери послуг у контексті сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наукове пізнання економічної природи
послуг, аналіз проблем їх соціально -економічної ефективності зумовлюються
передусім дедалі більшим зростанням ролі сфери послуг у забезпеченні
суспільного прогресу в умовах сталого розвитку. Водночас проявляється і
складність вирішення економічних проблем у такій важливій, специфічній
сфері суспільної діяльності, що належить до нематеріального, духовного
виробництва та охорони здоров’я суспільства України. З одного боку , освіта,
охорона здоров’я – це сфери, призначенням яких є збереження знань, здоров’я,
духовний розвиток людини, розвиток культури  та цивілізації загалом. З іншого
– сфера послуг за ринкової економіки функціонує на економічних засадах,
потребує всебічного врахування прибутку, що обумовлює необхідність
ефективнішого використання фінансових, структурних, кадрових та
управлінських аспектів цієї сфери.

Одним із головних результатів трансформації економіки України є
певний прогрес у соціальній сфері. Водночас серед найважливіших соціальних
проблем, рішення яких стоїть на порядку денному, істотне місце належить
докорінному поліпшенню функціонування галузей сфери послуг, зокрема
обслуговування населення.

Послуги – це результат діяльності підприємств, що не набуває
матеріально-речової форми та задовольняє певні потреби замовника. Частина
послуг є ринковими, тобто призначеними для реалізації або реа лізованими за
економічно значущими цінами. Іншу частину утворюють неринкові послуги,
які реалізуються державними  чи некомерційними установами й організаціями
за цінами, що не мають економічного значення, з метою задоволення
індивідуальних потреб господарст в і колективних потреб суспільства в цілому
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура сфери послуг

Активному розвитку ринку послуг сприяє низка факторів, а саме:
 політика держави, яка може проявлятися у посилен ні контролю над

ціноутворенням, прийнятті законів;
 соціальні зміни у суспільстві, що зумовлюють збільшення доходів

населення, трансформацію способу життя, підвищення потреби в послугах;
 тенденції розвитку бізнесу, що сприяє зростанню вимог до якості

послуг;
 розвиток інформаційних технологій та їх впровадження у виробництво;
 інтернаціоналізація і глобалізація організацій соціальної сфери, які

тісно пов’язані з активізацією процесів об’єднання та поглинання на
міжнародному рівні, виходом підприємств, організацій на нові ринки,
виникнення значної кількості стратегічних альянсів, підвищення активності
транснаціональних сервісних компаній тощо [ 1, с. 89].
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Розвиток сфери послуг визначається дією чинників мікро - (внутрішнього)
та макро(зовнішнього)середовища. Перші впливають на рівні окремої
організації та безпосередньо визначають умови її функціонування.

Чинники макросередовища мають більш широке соціальне вираження,
створюючи загальні умови функціонування ринку послуг [ 2, с. 154].
Насамперед це тип і стан економіки, демографічна сит уація та особливості
розселення населення, природно -географічні умови, специфіка
соціокультурного середовища тощо.

Від характеру впливу чинників залежить рівень стійкості розвитку ринку
послуг і окремих його складових. Внутрішня стійкість відображає рівень
кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного потенціалу,
що необхідний для забезпечення стабільно високих показників діяльності, а
також ефективність управління процесом ви робництва послуг. Зовнішня
стійкість формується на основі стабіль ності макроекономічного середовища та
досягається за допомогою макроекономічного регулювання ринкової
економіки.

Тип і стан економіки визначають матеріально -технічну базу ринку
послуг, характер взаємовідносин на ринку та ступінь державного втручання в
економічні процеси. Для аналізу їх впливу використовуються показники, що
характеризують величину та динаміку ВВП, стан засобів виробництва й
ринкової інфраструктури, доходи та витрати населення, рівень його соціальної
диференціації тощо.

Світова економічна криза 2009 року доволі негативно позначилася на
українській економіці порівняно з іншими: падіння вітчизняного ВВП
становило майже 15%, тоді як світові показники знизилися лише на 2,3%
(рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка ВВП за 2002–2011 рр.

На фоні економічного зростання в Україн і спостерігається зменшення
впливу держави на економіку. Зокрема, сформувалися квазіринкові відносини з
суттєвим нерегламентованим втручанням. Його негативними наслідками є
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корупція, переважання вузькогрупових інтересів над загальнодержавними, а
також тінізація економіки. Все це послаблює авторитет країни, дезорганізовує
систему влади загалом, стримує утвердження демократії. Не приділяється
належної уваги створенню загальних умов підприємницької діяльності,
спостерігаються суперечності в законодавстві щодо підприємницької
діяльності.

Зменшення впливу держави на економіку, неконтрольованість і
непрозорість приватизаційних процесів, що відбулися в країні , обумовили
розрив між найбіднішими і найбагатшими  верствами населення. Якщо в Європі
співвідношення серед 10% багатих та 10% бідних у середньому становить 1 : 7,
то в Україні – 1 : 17 [1, с. 65].

Існуючий рівень заробітної плати не стимулює підвищення
продуктивності праці, яка в 2011 році становила лише 30% від показ ника країн
Європейського Союзу. За даними Держкомстату України , середня зарплата в
січні 2011 р. дорівнювала 2 297 грн, у грудні – 3 054 грн (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка зміни середньої заробітної плати в Україні в 2011 році, грн

За останні роки частка видатків на соціально-культурні заходи в
загальних видатках зведеного бюджету України зросла до 25,2%.

Серед найважливіших проблем фінансування некомер ційної частини
соціальної сфери виділяють розподіл бюджетних обов’язків між різними
адміністративно-територіальними рівнями.

В Україні склалася несприятлива демографічна ситуація. Свідченням
цього є зменшення кількості несення, посилення еміграційних і де популяційних
процесів, що відбуваються як за рахунок істотного підвищення смертності, так і
через стрімке падіння народжуваності, поступове «старіння» населення,
деформація вікової структури, збільшення економічного навантаження на
працездатних.

На початок 2012 року кількість населення України становила 45 млн
634 тис. мешканців. Природне скорочення склало 162 тис., що на 38 ,6 тис.
менше, ніж за аналогічний період 2010 року.
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На демографічний та кадровий потенціал вливає чинник зовнішньої
міграції. За результатами дослідження, проведеного експертами європейської
комісії «Caritas International», за станом на 2011 рік приблизно 4,5 млн трудових
мігрантів з України перебувають за кордоном, з яких 1 ,7 млн – у країнах ЄС [3].
За іншими оцінками, цей показник коливається від 2 до 7 млн [1]. Нами
виявлено, що найменших втрат кадрового потенціалу зазнали регіони, де були
створені прийнятні умови для накопичення людського капіталу.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Отже, дослідженню
окремих чинників та факторів піднесення сфери послуг приділяється достатньо
уваги, особливо в сучасних умовах господарювання, коли стрімко
розвиваються наука і техніка, а їх результати активно використову ються,
вдосконалюється технологія надання послуг.

Надзвичайно важливою для сучасної України є проблема налагодження
такого фінансово-економічного механізму сфери послуг, який би на основі
впровадження в реальну практику принципів прозорості, від повідальності,
результативності сприяв суттєвому підвищенню рівня економічної
ефективності та досягненню соціальної справедливості у сфері послуг.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ БІОСФЕРНИХ
ЗАПОВІДНИКІВ

Досліджується зарубіжний досвід створення мереж біосферних заповідників та
представлено пропозиції щодо їх впровадження в Україні. Розглянуто особливості процесу
формування екологічних мереж, їх суть та проблеми.

Ключові слова: екологічна мережа, біосферний заповідник, екосис тема,
природоохоронні території .

The article examines international practices in configuring the biosphere reserves networks
and proposals for their implementation in Ukraine. It has been considered the process of
configuring of ecological networks, their  substance and problems.

Obviously, the functions of biosphere reserves are wider than functions of natural protected
territories of any other type. They serve in some way as international environmental standards.

Conservation of ecosystem and genetic dive rsity requires strict protection regime, minimal
human intervention in natural processes at a fairly large area. All over the world strictly protected
territories, such as reserves, always need harsh protection measures.
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