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Передмова 

Послуги – це діяльність підприємств (установ, організацій), що не набуває 

матеріально-речової форми та задовольняє певні потреби замовників – особисті, 

колективні. За умов ринкової економіки виробництво послуг набуває все більшого 

значення в частині формування валової доданої вартості країни. 

В загальному обсязі послуги можна виділити дві частини. Одна частина послуг 

призначена для виробничого споживання домашніми господарствами, тобто для 

невиробничого споживання. 

Частина послуг, що виробляється є ринковими послугами. В міжнародній 

статистичній практиці у відповідності до рекомендацій ООН під ринковими послугами 

розуміють послуги, призначені для реалізації або реалізовані за економічно значущими 

цінами. 

Крім того, необхідно окремо розглядати витрати на кінцеве споживання 

державних установ та організацій, що забезпечують індивідуальні потреби домашніх 

господарств та колективні потреби суспільства в цілому, а також некомерційних 

організацій, які обслуговують домашні господарства. Означені групи установ та 

організацій надають послуги за цінами, що не мають економічного значення. Тому ці 

послуги вважаються неринковими і їх вартість як у реалізації, так і у споживанні 

оцінюється за собівартістю. 

Послуги є результатом виробничих процесів неоднорідних видів економічної 

діяльності: послуги торгівлі та громадського харчування, фінансові послуги, послуги 

установ та організацій державного управління, нефінансові послуги (за виключенням 

торгівлі та громадського харчування). Враховуючи особливості бізнес–циклів, 

заповнення документів первинного обліку підприємств сфери послуг галузеві 

статистичні спостереження організовані окремо за колами підприємств кожної із 

наведених вище груп в частині виробництва ринкових послуг.  

Особливі підходи використовуються також для оцінки обсягів реалізованих 

неринкових послуг. Окрім групування відповідно до відмінностей виробничих 

процесів, підприємства сфери послуг як резидентні інституційні одиниці мають 

відмінності щодо групування відповідно до своїх функцій по інституційних секторах 

економіки. З урахуванням відмічених  особливостей загальну характеристику 

результатів діяльності підприємств сфери послуг висвітлює система національних 

рахунків. 
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 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
 

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових 
послуг у 2014р. становив 2971,6 млн.грн., з якого 344,3 млн. грн. або 11,6% 
− обсяг послуг, реалізованих підприємствами, що фінансуються з бюджету 
(в частині реалізації послуг за ринковими цінами), 2627,3 млн.грн. або 
88,4% −  госпрозрахунковими підприємствами. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг у 2014р. 
найбільшу питому вагу займали послуги транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності − 45,7%. Близько двох 
третин загального обсягу послуг транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності (60,8%) складали  послуги підприємств 
вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення 
речей. Автотранспортом у 2014р. перевезено 20,4 млн.т вантажів 

Частка обсягів послуг іншого пасажирського наземного транспорту 
склала 7,8% загального обсягу послуг транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Кількість пасажирів, 
перевезених автомобільним транспортом становила 67,2 млн. осіб. 

Послуги з інформації та телекомунікацій  за значимістю мали друге 
місце. Частка цих послуг склала  у 2014р.  21,6%. На послуги 
телекомунікацій (електрозв’язку)  припадало 84,6% цих послуг. Телефонна 
мережа Тернопільської області налічувала 190 тис. основних апаратів (з 
них 86,3% − у населення), рівень телефонізації становив  46 телефонів на 
100 сімей. Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 січня 2015р. 
становила 1050 тис. Кількість абонентів кабельного телебачення становила 
26 тис., абонентів мережі Інтернет − 65 тис. 

Третіми за значимістю в загальному обсязі послуг у 2014р. стали 
послуги з освіти, частка яких у загальному обсязі склала 11,3%. 
Найбільшим попитом у споживачів користувалися упродовж року послуги 
вищої освіти (86,3% загального обсягу послуг освіти) та інші види освіти 
(4,8%). 

Частка послуг проведення операцій з нерухомим майном становила 
7,0% в загальному обсязі реалізованих у 2014р. послуг. Частка послуг 
діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування − 
4,9%, професійної, наукової та технічної діяльності − 4,0%, у сфері 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги − 3,2%. 

    З точки зору задоволення потреб споживачів більше половини 
(57,2%  від загального обсягу реалізованих послуг) припадало на  обсяг 
послуг, реалізованих підприємствам (установам)  і становив 1700,1 
млн.грн. (решта населенню та іншим споживачам).    

Обсяг послуг, реалізованих населенню становив 872,2 млн. грн., або 
29,4% загального обсягу послуг, реалізованих усім споживачам. 
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Найбільшу частку послуг, реалізованих населенню, становили послуги  
освіти (37,5% загального обсягу послуг, реалізованих населенню) та 
послуги  інформації та телекомунікацій (21,3%). Крім зазначених, у 
населення користувалися попитом послуги транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності (16,4%), у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування (7,2%), тимчасового 
розміщення й організації харчування (4,6%).        

У рамках статистичного спостереження вивчалася також діяльність 
підприємств сфери нефінансових послуг, які переважно фінансувалися з 
бюджету, але частково надавали послуги за ринковими цінами (у 2014 році 
їхня кількість становила 744 підприємства).  Найбільша частка припадала 
на послуги освіти (86,3% загального обсягу послуг, реалізованих цими 
підприємствами). Послуги охорони здоров’я та надання соціальної 
допомоги склали 7,8%, професійна, наукова та технічна діяльність − 3,4%. 

Спостереження за підприємствами, які надають послуги 
різноманітного характеру для задоволення попиту своїх споживачів, 
дозволяє формувати інформаційну базу про обсяг реалізованих послуг та 
їхній розподіл за видами економічної діяльності, а також оцінювати внесок 
сектору послуг у національну економіку.   
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Основні показники роботи підприємств сфери послуг 
 

 2013 2014 
   

Обсяг реалізованих послуг підприємствами різним 
споживачам (у ринкових цінах), тис. грн. 2693777,5 2971636,7 

у тому числі   

населенню 813636,6 872244,6 

підприємствам (установам) 1477257,6 1700641,0 

іншим категоріям споживачів  85912,2 67882,3 

Розподіл обсягу реалізованих послуг за 
категоріями споживачів (у %  до загального 
обсягу)   

у тому числі   

населенню 30,2 29,4 

підприємствам (установам) 54,8 57,2 

іншим категоріям споживачів 3,2 2,3 

Податок на додану вартість, тис. грн. 280172,7 309277,3 

Доходи від здавання під найм (в оренду) 
виробничих нежитлових приміщень, тис. грн. 20622,2 17773,8 

Проміжне споживання,      тис. грн. 1235389,1 1846977,0 

Матеріальні витрати, тис. грн. 696602,3 929848,4 

Інші операційні витрати, тис.  грн. 538786,8 917128,6 

   
   

1 Включені нерозподілені за групами споживачів обсяги реалізованих послуг 
підприємства ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» 
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Діяльність підприємств сфери послуг по районах та містах 
 

(тис.грн.) 

у тому числі реалізовано послуг 
  

Обсяг 
реалізованих 
послуг (у 

ринкових цінах) населенню 
підприємст 

вам  
(установам) 

іншим 
категоріям  
споживачів 

     
Тернопільська область 2971636,7 872244,6 1700641,0 67882,3

Бережанський 18386,0 15229,3 2089,2 1067,5

Борщівський 45108,2 10928,3 34179,9 –

Бучацький 16693,6 14464,1 2202,4 27,1

Гусятинський 444060,0 6010,7 438041,0 8,3

Заліщицький 11605,2 10401,9 1157,2 46,1

Збаразький 14236,3 9187,8 5047,0 1,5

Зборівський 18576,5 12266,8 6267,1 42,6

Козівський 56375,4 2669,0 53560,0 146,4

Кременецький 18754,3 14255,5 4397,9 100,9

Лановецький 5314,6 2020,3 2787,2 507,1

Монастириський 1526,0 1072,8 247,6 205,6

Підволочиський 10192,8 5155,0 5037,7 0,1

Підгаєцький 2387,3 2222,9 84,9 79,5

Теребовлянський 104737,6 9051,3 95312,5 373,8

Тернопільський 74002,5 5835,6 65739,9 2427,0

Чортківський 474,8 470,8 – 4,0

Шумський 3223,9 2421,1 802,8 –

м.Тернопіль 2084338,2 715273,1 975833,7 62362,6

м. Чортків 41643,5 33308,3 7853,0 482,2
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 Діяльність підприємств сфери послуг за видами економічної діяльності  
 

(тис.грн.) 

у тому числі реалізовано послуг 
 Обсяг 

реалізованих 
послуг (у 
ринкових 
цінах) 

населенню 
підприємст 

вам 
(установам) 

іншим 
категоріям  
споживачів 

     
Усього 2971636,7 872244,6 1700641,0 67882,3
у тому числі 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 1357542,9 143386,0 1213101,9 1055,0
з неї 
Пасажирський залізничний 
транспорт міжміського сполучення 65350,5 9975,5 55375,0 –
Вантажний залізничний транспорт 4789,9 – 4789,9 –
Інший пасажирський наземний 
транспорт 105935,2 103097,6 2807,5 30,1
Вантажний автомобільний 
транспорт, надання послуг 
перевезення речей 825302,4 3284,9 821511,8 505,7
Водний транспорт 128,3 128,3 – –
Авіаційний транспорт 181,3 63,3 92,3 25,7
Складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 279067,1 14924,8 263807,9 334,4
Поштова та кур’єрська діяльність 76788,2 11911,6 64717,5 159,1
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 47428,5 39905,1 7302,6 220,8
у тому числі 
Діяльність готелів і подібних засобів 
тимчасового розміщування 11564,4 8443,3 3121,1 –
Діяльність засобів розміщування на 
період відпустки та іншого 
тимчасового проживання 4947,5 2953,5 1994,0 –
Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування 20756,6 18354,3       2181,5                                                                                                                                               220,8
Постачання готових страв 7338,7 7338,7 – –
Обслуговування напоями 2821,3 2815,3 6,0 –
Інформація та телекомунікації 642753,4 186038,9 123863,3 1982,4
тому числі 
Видання книг, періодичних видань 
та інша видавнича діяльність 18785,3 10587,2 7834,3 363,8
Виробництво кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм, видання 
звукозаписів  196,5 132,4 64,1 –
Діяльність у сфері радіомовлення 2270,9 173,0 2088,2 9,7
Діяльність у сфері телевізійного 
мовлення 28649,2 25205,5 1883,7 1560,0
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Продовження 
 у тому числі реалізовано послуг 
 

Обсяг 
реалізованих 
послуг (у 
ринкових 
цінах) 

населенню 
підприємст 

вам 
(установам) 

іншим 
категоріям  
споживачів 

     
Телекомунікації (електрозв’язок) 543699,4 148797,7 63984,0 48,9
Комп’ютерне програмування, 
консультування та пов’язана з ними 
діяльність 10075,9 213,7 9862,2 –
Оброблення даних, розміщення 
інформації на веб-вузлах і пов’язана 
з ними діяльність; веб-портали 37479,9 152,6 37327,3 –
Надання інших інформаційних 
послуг 1596,3 776,8 819,5 –
Операції з нерухомим майном 208159,1 13959,1 140792,7 53407,3
у тому числі 
Купівля та продаж власного 
нерухомого майна 110,0 – 110,0 –
Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого 
нерухомого майна 201003,1 8322,9 139312,0 53368,2
Операції з нерухомим майном за 
винагороду або на основі контракту 7046,0 5636,2 1370,7 39,1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 117555,1 29320,5 85485,0 2749,6
у тому числі 
Діяльність у сфері права 3861,2 2717,5 1143,7 –
Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування  4125,8 260,8 3861,0 4,0
Діяльність головних управлінь (хед-
офісів) 28,9 – 27,4 1,5
Консультування з питань керування 1016,6 – 990,5 26,1
Діяльність у сферах архітектури та 
інжинірингу, надання послуг 
технічного консультування 54591,9 19127,1 35171,2 293,6
Технічні випробування та 
дослідження 18399,5 618,1 17781,4 –
Дослідження й експериментальні 
розробки у сфері природничих і 
технічних наук 9234,4 1536,8 6934,5 763,1
Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку 14478,6 468,9 13866,3 143,4
Інша професійна, наукова та 
технічна діяльність  2266,3 1244,4 1021,9 –
Ветеринарна діяльність 9551,9 3346,9 4687,1 1517,9
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Продовження 

у тому числі реалізовано послуг 

 

Обсяг 
реалізованих 
послуг (у 
ринкових 
цінах) 

населенню 
підприємст 

вам 
(установам) 

іншим 
категоріям  
споживачів 

  

  
Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 144634,7 62873,9 76764,5 4996,3
у тому числі  
Надання в оренду автотранспортних 
засобів 417,4 59,4 299,2 58,8
Прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку 20,2 20,2 – –
Надання в оренду інших машин, 
устатковання та товарів 28786,2 227,7 28191,0 367,5
Діяльність із працевлаштування 585,7 32,8 552,9 –
Діяльність туристичних агентств, 
туристичних операторів 7196,2 5206,8 1989,4 –
Надання інших послуг із бронювання 
та пов’язана з цим діяльність 144,4 144,4 – –
Діяльність охоронних служб та 
проведення розслідувань 24838,3 6,2 23155,8 1676,3
Комплексне обслуговування об’єктів 56721,9 52704,6 2841,4 1175,9
Діяльність із прибирання 22437,1 4203,3 18192,0 41,8
Надання ландшафтних послуг 788,9 88,8 700,1 –
Діяльність телефонних центрів 743,6 – 743,6 –
Надання допоміжних комерційних 
послуг, н.в.і.у. 1954,8 179,7 99,1 1676,0
Освіта 334951,0 327317,3 6538,1 1095,6
з неї  
Дошкільна освіта 15262,1 15260,9 – 1,2
Початкова освіта 1442,4 1442,4 – –
Середня освіта 12952,4 9623,0 3319,4 10,0
Вища освіта 289191,2 286549,2 1557,6 1084,4
Інші види освіти 16102,9 14441,8 1661,1 –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 94150,2 52098,0 41953,4 98,8
у тому числі  
Діяльність лікарняних закладів 63918,3 30097,1 33722,4 98,8
Медична та стоматологічна практика 15461,4 14833,1 628,3 –
Інша діяльність у сфері охорони 
здоров’я 13388,8 5786,1 7602,7 –
Надання послуг догляду із 
забезпеченням проживання 1381,7 1381,7 – –
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 9672,2 8447,1 1197,2 27,9
у тому числі  
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Продовження 

у тому числі реалізовано послуг 

 

Обсяг 
реалізованих 
послуг (у 
ринкових 
цінах)1 

населенню 
підприємст 

вам 
(установам) 

іншим 
категоріям  
споживачів 

 
Діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 2817,3 2345,1 472,2 –
Функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 1869,8 1116,9 725,0 27,9
Організування азартних ігор 969,1 969,1 – –
Діяльність у сфері спорту 1760,4 1760,4 – –
Організування відпочинку та розваг 2255,6 2255,6 – –
Надання інших видів послуг 14789,6 8898,7 3642,3 2248,6
у тому числі  
Ремонт комп’ютерів і обладнання 
зв’язку 3025,4 0,2 2994,7 30,5
Ремонт побутових виробів і 
предметів особистого вжитку 1378,6 1049,7 328,9 –
Надання інших індивідуальних 
послуг 10385,6 7848,8 318,7 2218,1
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Проміжне споживання підприємств сфери послуг 
 

(тис.грн.) 
у його складі  

Проміжне поживання матеріальні витрати інші операційні 
витрати 

 
Тернопільська область 1846977,0 929848,4 917128,6

Бережанський 7698,8 6265,9 1432,9

Борщівський 32761,1 29317,3 3443,8

Бучацький 9621,1 8346,9 1274,2

Гусятинський 483010,5 237061,7 245948,8

Заліщицький 4473,3 3291,1 1182,2

Збаразький 8402,4 7883,6 518,8

Зборівський 10432,5 8151,7 2280,8

Козівський 60245,4 20406,1 39839,3

Кременецький 11629,2 8934,0 2695,2

Лановецький 3782,5 3458,2 324,3

Монастириський 751,9 459,7 292,2

Підволочиський 6511,9 4023,5 2488,4

Підгаєцький 2069,3 1827,2 242,1

Теребовлянський 69734,0 29325,2 40408,8

Тернопільський 45599,1 35394,5 10204,6

Чортківський 378,0 319,8 58,2

Шумський 2445,9 2039,3 406,6

м.Тернопіль 1056422,1 499273,5 557148,6

м. Чортків 31008,0 24069,2 6938,8
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Фінансові показники роботи підприємств сфери послуг 
 

 Податок на додану 
вартість, тис.грн. 

У % до обсягу 
реалізованих послуг 

Доходи від здавання 
під найм, тис.грн. 

         
Тернопільська область 309277,3 10,4 17773,8

Бережанський 1413,4 7,7 267,7

Борщівський 2119,6 4,7 317,9

Бучацький 870,2 5,2 242,1

Гусятинський 72590,0 16,3 137,1

Заліщицький 280,6 2,4 175,9

Збаразький 1643,3 11,5 174,8

Зборівський 826,9 4,5 258,7

Козівський 8976,2 15,9 251,9

Кременецький 855,8 4,6 422,9

Лановецький 466,5 8,8 75,5

Монастириський 34,2 2,2 52,6

Підволочиський 644,2 6,3 197,3

Підгаєцький – – 11,7

Теребовлянський 16368,6 15,6 94,3

Тернопільський 7039,7 9,5 114,0

Чортківський – – –

Шумський 68,5 2,1 120,6

м.Тернопіль 192428,4 9,2 14633,2

м. Чортків 2651,2 6,4 225,6
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