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The development of trade in modern conditions is not possible 
without introduction and implementation of a wide variety of 
commercial services. Determined that business services should be 
considered as a kind of shopping activities that must be 
implemented to stimulate sales of goods and promote their 
quality consumption. Proved the existence of high correlation 
between growth in turnover and increase in volume and quality of 
services, and commercial enterprises. However, strategic and 
tactical planning for growth and range of trading services is 
complicated by, above all, through lack of information provision. 
In particular, the sources of official statistics do not give 
information about the amount of provided/consumed merchant 
services. For commercial enterprises often lack information about 
the full scope of our services range. The difficulty of obtaining 
such information partially related to the specificity of formation of 
increased trade, not the possibility of determining the share of the 
cost of services included in the price of the goods, the lack of 
costing of services. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах розвиток торгівлі, нарощування обсягів 

товарообороту не можливий без розвитку торговельних послуг. Як стверджує Л. В. 

Балабанова, «одними з найважливіших факторів успіху магазину є перелік послуг і його 
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внутрішня атмосфера, розрахована на цільових споживачів, що підштовхує їх не тільки на 

здійснення одноразових покупок, але й на те, щоб вони стали постійними покупцями»
1
. 

Розвиток торговельних послуг на рівні торговельного підприємства забезпечує 

посилення його конкурентних позицій, формування клієнтської бази, сприяє зростанню 

доходів, зміцненню фінансового стану, впливає на формування споживчих переваг і 

уподобань. На макрорівні нарощування обсягів доходів, зумовлених розвитком 

торговельних послуг на мікрорівні, забезпечує приріст валової доданої вартості та ВВП. З 

розвитком торговельних послуг формується імідж внутрішньої торгівлі, її відповідність 

сучасним вимогам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних 

проблем розвитку сфери торгівлі присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Зокрема, Б. Мізюк, В. Апопій, В. Гросул, Лігоненко, Н. Ушакова, Н. 

Краснокутська, Л. Балабанова розглядали різноманітні аспекти розвитку торгівлі в сучасних 

умовах, під впливом життєвого циклу підприємства, під впливом різноманітних факторів 

розвитку суспільства та економіки. Водночас, в економічній літературі в достатній мірі 

досліджено питання послуги як сфери господарювання, як виду діяльності, як економічної 

категорії та як специфічного суспільного блага. Проте, малодослідженим залишається 

питання торговельних послуг. Дослідження розвитку торгівлі здебільшого відбувається без 

врахування резервів, які може створити ефективне управління розвитком торговельних 

послуг. 

Постановка завдання. Забезпечення розвитку торговельних послуг, як невід’ємної 

складової розвитку торгівлі, повинно здійснюватися регульовано і контрольовано. В 

процесі управління розвитком торговельних послуг виникає чимало проблем 

інформаційного, методологічного та прикладного характеру. Відтак, метою статті є 

дослідження таких проблем, їх систематизація та визначення основних шляхів подолання 

задля стимулювання розвитку торгівлі через забезпечення розвитку торговельних послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Послуги є об’єктом дослідження 

багатьох науковців і розглядаються як економічна категорія, як вид діяльності, як сфера, як 

грошовий потік. Зважаючи на специфіку дослідження, послуги доцільно розглядати як 

різновид діяльності суб’єктів торгівлі. Розглядаючи послуги як вид діяльності, Ф. Котлер 

вважав, що “послуги – це об’єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволення”
2
. 

Доповнили це визначення В. Крижановський, Й..Залурський Т. Котабинський, та Ч. 

Невадзе, які розглядали послуги як діяльність, спрямована на задоволення людських 

потреб, в якої відсутня матеріальна форма. 

Для торговельних підприємств послуги виступають і як різновид діяльності, і як 

різновид матеріальних благ, що виробляються та реалізуються з метою якнайповнішого 

задоволення потреб населення, споживачів. 

Як зазначають В. Апопій, І. Міщук, В. Ребицький, С. Рудницький, Ю. Хом’як, 

«природа послуги і як товару, і як виду господарської діяльності випливає з товарного 

характеру матеріального виробництва, обміну і споживання матеріальних благ»
3
. В 

сучасних умовах розвитку торгівлі послуги в значній мірі доповнюють асортимент товарів, 

спрощують і підвищують якість їх споживання. 

Також вчені найбільш точно і повно визначають торговельні послуги, як «різноманітні 

види корисних дій, які додатково надаються торговельними підприємствами гуртовим і 

                                                      
1
 Балабанова, Л.В., Холод, В.В., Балабанова, І.В. (2012). Маркетинг підприємства: навч. посібник. К.: 

Центр учбової літератури. 
2
 Котлер, Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Д. (2006). Основы маркетинга [пер. с англ.]. M.: Изд. дом 

"Вильямс", 682. 
3
 Апопій, В.В., Міщук, І.П., Ребицікий, В.М. (2005). Організація торгівлі: підручник; 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ: Центр навчальної літератури. 
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роздрібним покупцям у ході здійснення ними купівлі або споживання товарів»
1
. 

При цьому акцент у визначенні торговельних послуг робиться на їх наданні власне 

торговельними підприємствами. На відміну від зовнішньоторговельних послуг, які можуть 

здійснюватися суб’єктами будь-якої сфери діяльності, учасника зовнішньоекономічної 

діяльності, як відображення здійснення зовнішньоекономічних операцій, переважно 

нематеріального характеру. 

На даному етапі розвитку економіки, послуги, які надаються торговельними 

підприємствами, є невід’ємною частиною їх роботи, органічним і обов’язковим 

доповненням процесу просування товару, його реалізації, з однієї сторони, та задоволення 

потреб споживачів, з іншої. Як зазначають вчені, « практикою торговельної діяльності 

доведено, що за можливості закупити (придбати) аналогічний товар у кількох 

постачальників (роздрібних торговців) і гуртові покупці, і звичайні споживачі віддадуть 

перевагу тим торговельним підприємствам, де їм буде забезпечено надання більшої 

кількості послуг і створено більше зручностей у процесі пошуку, вибору, придбання і 

доставки товару»
2
. Таким чином, можна відзначити, що збільшення кількості послуг 

торговельних підприємств зумовлює зростання якості обслуговування, інтересу до 

торговельного підприємства та, як результат – стимулює розвиток таких торговельних 

підприємств через приріст товарообороту, прибутку, тощо. 

Усі приведені аргументи відображають необхідність актуалізації уваги на надання 

торговельних послуг торговельними підприємства. Забезпечення розвитку торговельних 

підприємств можливе лише при підвищенні кількості та якості надаваних торговельних 

послуг. Це потрібно усвідомлювати при плануванні економічної роботи на підприємствах, 

при формуванні стратегії розвитку. Будь-які стратегічні орієнтири торговельних 

підприємств повинні формуватися з врахуванням необхідності розвитку торговельних 

послуг. 

Проте, основною перешкодою планування розвитку торговельних послуг є відсутність 

повноцінного інформаційного забезпечення такого процесу. 

Як відомо, формування інформаційного забезпечення процесу планування в торгівлі, 

як стратегічного, так і поточного, здійснюється з використанням різноманітних зовнішніх і 

внутрішніх джерел інформації. Серед зовнішніх джерел при цьому виділяють інформацію 

офіційної статистики, офіційні бюлетені, результати тематичних опитувань, маркетингових 

досліджень, профільна преса, в тому числі, в електронному вигляді. До джерел внутрішньої 

інформації, необхідної для здійснення планування торговельних послуг, доцільно віднести 

результати управлінського та бухгалтерського обліку, фінансову та статичну звітність, 

внутрішні оперативні звіти, планові дані та результати їх виконання, тощо. Проте, жодне з 

наведених джерел інформації не створює належного інформаційного забезпечення про 

кількість та асортимент наданих послуг, що б дозволило сформувати висновки про 

споживчі уподобання та переваги, необхідність надання супутніх послуг певним видам 

товарів чи їх недоцільність. 

Особливо проблемним є зовнішнє інформаційне забезпечення, призначенням якого є 

формування інформаційного підґрунтя з точки зору макрорівня. Тобто для планування 

обсягу торговельних послуг підприємству потрібна інформація про те, яких і скільки послуг 

потрібно населенню, скільки воно готове платити за послуги, скільки якого виду послуг в 

країні/регіоні споживається в певний період, чи відстежується при цьому сезонність 

надання послуг, тощо. Дорого і складно проводити вибіркові дослідження обсягу та 

асортименту наданих торговельних послуг з використанням, скажімо, послуг 

інформаційних бюро, консалтингових компаній, тощо. Витрати на таке дослідження 

                                                      
1
 Апопій, В.В., Міщук, І.П., Ребицікий, В.М. (2005). Організація торгівлі: підручник; 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ: Центр навчальної літератури. 
2
 Там само. 
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повинні оправдовуватись запланованими результатами від реалізації політики розвитку 

торговельних послуг. 

Найдоступнішим джерелом зовнішньої інформації є інформація офіційної статистики, 

яка ґрунтується на зборі та обробці відповідної звітності юридичних та фізичних осіб. 

Проте в офіційних бюлетенях та збірних статистичної інформації, сформованих за даними 

функціонування підприємств внутрішньої торгівлі, немає інформації про обсяг та 

асортимент послу, доходи отримані від надання послуг торговельними підприємствами. 

Зупинимось детальніше на формах статистичної звітності, які подають торговельні 

підприємства, з однієї сторони, і які відображають інформацію про послуги, з іншої 

сторони, за даними таблиці 1, сформованої відповідно до альбому форм державних 

статистичних спостережень, розробленого Державною службою статистики України.
1
 

Таблиця 1 

Аналіз статистичної звітності торговельних підприємств 
Назва звіту Скорочена 

назва 

Основна інформація звіту 

Звіт про 

товарооборот 

торгової мережі 

1-торг 

(місячна) 

Про «роздрібний товарооборот юридичних осіб, відокремлених 

підрозділів юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної 

торгівлі, за переліком, визначеним органами державної 

статистики»
2
 

Продаж світлих 

нафтопродуктів 

і газу 

№ 1-торг 

(нафтопро

дукти) 

(місячна) 

«про роздрібний та оптовий продаж світлих нафтопродуктів і газу 

через автомобільні заправні станції (далі – АЗС), у тому числі 

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) і 

автомобільні газозаправні станції (АГЗС)»
3
 

Звіт про продаж 

і запаси товарів 

у торговій 

мережі 

3-торг 

(квартальн

а, річна) 

Про роздрібний товарооборот юридичних осіб поквартально та за 

рік, з відокремленням товарообороту від продажу товарів через 

мережу Інтернет, з виділенням товарообороту, оплата якого 

здійснення платіжними картками; продаж та запаси товарів в 

розрізі окремих товарних груп в натуральному та грошовому 

вимірі; роздрібний товарооборот за територіальною ознакою в 

межах регіону місцезнаходження. 

Звіт про 

наявність 

торгової мережі 

7-торг 

(річна) 

«про кількість діючих об'єктів роздрібної торгівлі та торгову площу 

магазинів у цілому по підприємству за сукупністю характерних 

ознак діяльності, типів і видів мережі, за спеціалізацією, за 

формами організації та обслуговування, за регіонами здійснення 

діяльності»
4
 

Звіт про продаж 

і запаси товарів 

(продукції) в 

оптовій торгівлі 

1-опт 

(квартальн

а, річна) 

Дані щодо діяльності юридичних осіб, основним видом яких є 

оптова торгівля: середня кількість працівників, дані про продаж і 

запаси товарів в натуральних і вартісних вимірниках в розрізі 

окремих товарних груп, розмір оптового товарообороту 

поквартально 

Звіт про обсяги 

оптового 

товарообороту 

1-опт 

(місячна) 

Дані про обсяг оптового товарообороту помісячно та наростаючим 

підсумком з початку року 

                                                      
1
 Сайт Державної служби статистики України. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
2
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг (місячна) 

"Звіт про товарооборот торгової мережі". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> 
3
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг 

(нафтопродукти) (місячна) "Продаж світлих нафтопродуктів і газу". Офіційний сайт Державної служби 

статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
4
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-торг (річна) "Звіт 

про наявність торгової мережі". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/>  
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Таким чином, в результаті аналізу звітності внутрішньої торгівлі виявлено, що жодна 

форма статистичної звітності не передбачає інформації про обсяг та асортимент 

торговельних послуг, що надаються торговельними підприємствами. 

Єдиною формою статистичного звіту, який відображає дані про продаж послуг, тобто 

про «обсяг реалізованих послуг за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі 

підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями 

(замовниками) документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи 

непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо)»
1 

є «Звіт про обсяги 

реалізованих послуг». Проте, таку інформацію подають лише підприємства, основним 

видом діяльності яких, відповідно до КВЕД є надання послуг. 

Варто відзначити, що інформація, яка подається у звіті, відображає вартість 

транспортних, пакувальних та інших робіт, які компенсуються за рахунок покупця та 

відображаються дані про витрати підприємства, пов’язані із виробництвом послуг. Тобто 

надання такої інформації торговельними підприємствами, її акумулювання та обробка, 

дозволило б створити належне інформаційне підґрунтя для управління розвитком 

торговельних послуг на окремих торговельних підприємствах. 

Проблема інформаційного забезпечення управління розвитком торговельних послуг 

безпосередньо пов’язана не лише з відсутністю її в формах статистичної звітності, але й 

методичними труднощами визначення показника обсягу наданих послуг торговельними 

підприємствами. Зокрема, показники статистичних форм відповідають документам 

первинної облікової документації: товарно-транспортним накладним, товарно-грошовим 

звітам, квитанціям установ банків, поштових відділень, прибутковим касовим ордерам, 

видатковим касовим ордерам, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових 

документів, касовим книгам, книгам обліку прийнятих та виданих касиром грошей, тощо. 

Проте, для торговельних підприємств є труднощі ведення відокремленого обліку доходів 

(оборотів) від реалізації торговельних послуг. По-перше, якщо послуги є відокремленими 

від товару, облік доходів від них формується як доходи від реалізації робіт, послуг, де 

можуть відображатись і інші доходи торговельного підприємства, пов’язані з виконанням 

певних робіт. Якщо мова йде про доходи від продажу торговельних послуг, які включені в 

ціну товару, їх відокремлення в товарообороті, отриманому в результаті продажу такого 

товару є трудомістким і вимагає управлінського рішення щодо необхідності формування 

вибіркової інформації щодо обсягу надання різноманітних торговельних послуг. В свою 

чергу, таке управлінське рішення – це частина політики торговельного підприємства, 

направленої на розширення асортименту та обсягу торговельних послуг з метою 

підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства та задоволення потреб 

споживачів. 

Проте, вирішення проблеми методологічного забезпечення управління розвитком 

торговельних послуг пов’язане з управлінням витратами торговельного підприємства. Як 

правило, вартість торговельних послуг, не залежно від виду і матеріальної основи (тобто, чи 

при наданні використовуються матеріальні ресурси, чи ні), повинна бути визначена шляхом 

калькулювання її собівартості. Таким чином, відповідно, до принципу бухгалтерського 

обліку «нарахування відповідності доходів і витрат», який полягає в необхідності 

порівняння доходів звітного періоду з витратами, необхідними для отримання цих доходів, 

доцільно виокремлювати інформацію про дохід від продажу кожної послуги, щодо якої 

сформовано відповідну калькуляцію. 

 Разом з тим, вдосконалення видового обліку доходів від реалізації послуг не вирішить 

проблеми оприлюднення такої інформації та можливості її використанням за результатами 

                                                      
1
 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги 

(квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг". Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> 
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функціонування підприємств торгівлі в розрізі регіонів, міст, чи по країні загалом. І хоча 

дохід від продажу торговельних послуг наразі становить менше 5% доходів торговельних 

підприємств, питання дослідження продажу торговельних послуг лежить в площині 

урядового рішення включення такого показника до форм статистичної звітності 

торговельних підприємств. 

Висновки. Забезпечення розвитку торговельних підприємств в сучасних умовах не 

можливе без управління торговельними послугами, розширення їх асортименту та обсягів. 

Проте, управління розвитком торговельних послуг супроводжується проблемами 

інформаційно-методичного характеру, пов’язаними із відсутністю зовнішньої інформації 

щодо обсяг та асортимент торговельних послуг, цікавий споживачеві в сучасних умовах. 

Здебільшого проблеми інформаційного забезпечення управління розвитком торговельних 

послуг залежить від внесення змін у форми статистичної звітності. Наразі торговельні 

підприємства можуть спиратись лише на внутрішню інформацію та результати власних 

вибіркових обстежень. 

Таким чином, напрями подальших досліджень щодо окресленої проблематики повинні 

стосуватись рекомендацій щодо зміни форм державного статистичного спостереження 

сфери торгівлі щодо виокремлення в ній даних про торговельні послуги; також важливо 

провести емпіричні дослідження обсягів та асортименту торговельних послуг, які 

надаються торговельними підприємствами в сучасних умовах. 

References: 
 

1. Apopii, V.V., Mishchuk, I.P., Rebytsikyi, V.M. (2005). Orhanizatsiia torhivli: pidruchnyk 

[Organіzatsіya torgіvlі: pіdruchnik]; 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury 

[in Ukrainian]. 

2. Balabanova, L.V., Kholod, V.V., Balabanova, I.V. (2012). Marketynh pidpryiemstva: navch. 

Posibnyk [Marketing company: teach. manual]. K.: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian]. 

3. Kotler, F., Armstronh, H., Sonders, D. (2006). Osnovu marketynha [Fundamentals of Marketing]; 

per. s anhl. M.: Yzd. dom "Vyliams", 682 [in Russian]. 

4. Roz’iasnennia shchodo zapovnennia formy derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 1-

posluhy (kvartalna) "Zvit pro obsiahy realizovanykh posluh". Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby 

statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]. 

5. Roz’iasnennia shchodo zapovnennia formy derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 1-

torh (misiachna) "Zvit pro tovarooborot torhovoi merezhi". Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby 

statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]. 

6. Roz’iasnennia shchodo zapovnennia formy derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 1-

torh (naftoprodukty) (misiachna) "Prodazh svitlykh naftoproduktiv i hazu". Ofitsiinyi sait 

Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of 

Ukraine]. <http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]. 

7. Roz’iasnennia shchodo zapovnennia formy derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia № 7-

torh (richna) "Zvit pro naiavnist torhovoi merezhi". Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky 

Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]. 

8. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics 

Service of Ukraine]. <http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian]. 


