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У статті зазначено, що ритуальне обслуговування охоплює інтереси всього суспільства та носить 
комплексний характер. Для найкращого сприйняття об’єкту господарювання у сфері ритуальних послуг 
розглянуто основні його функції. Основною ознакою, що вказує на приналежність до ритуальної галузі, на 
думку автора, може слугувати величина питомої ваги ритуальних послуг у розмірі не менше ніж 50% від 
загального обсягу послуг, які надає підприємство.

Ключові слова: послуга, функція, сфера ритуальних послуг, муніципальне утворення, державне ре-
гулювання.

В статье отмечено, что ритуальное обслуживание охватывает интересы всего общества и носит 
комплексный характер. Для наилучшего восприятия объекта ведения хозяйства в сфере ритуальных 
услуг рассмотрены основные его функции. Основным признаком, который указывает на принадлежность 
к ритуальной отрасли, по мнению автора, может служить величина удельного веса ритуальных услуг в 
размере не меньше чем 50% от общего объема услуг, которые предоставляет предприятие.

Ключевые слова: услуга, функция, сфера ритуальных услуг, муниципальное образование, государ-
ственное регулирование.

It is marked in the article, that ritual service embraces interests of all society and carries complex character. For 
the best perception of object of menage in the field of ritual services, his basic functions are considered. By a basic 
sign, in opinion of author that specifies on belonging to ritual industry, the size of specific gravity of ritual services can 
serve in a size not less than 50% of general volume of services that is given by an enterprise.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. у науковій літературі при-
ділено велику увагу оптимальному розподілу 
ресурсів та ефективному їх використанню для 
досягнення соціально значущих результатів у 
різних галузях суспільства, зокрема на ринку 
соціальних послуг.

незважаючи на те що науковці активно дослі-
джують сферу послуг, досі не вироблено загаль-
ноприйнятого визначення поняття «послуги». 
це пов’язано з тим, що сутність послуги можна 
розглядати з різних точок зору [1; 2]:

– як економічну категорію;
– як вид діяльності;
– як сферу;
– як грошовий потік.
Проте найбільшого розповсюдження отри-

мало формулювання послуги як економічної 
категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спирається автор. о. ланге вважає, що 
послугами можна назвати «будь-які функції, які 
пов’язані... із задоволенням людських потреб, 
але які безпосередньо направлені на виробни-
цтво будь-яких предметів» [3, с. 7].

Ф. котлер зазначає, що «під послугою необ-
хідно розуміти будь-який захід або вигоду, що 
одна сторона може запропонувати іншій і які 
переважно невідчутні і не призводять до оволо-
діння будь-чим. виробництво послуг може бути, 
а може й не бути пов’язане з товаром у його 
матеріальному вигляді» [4, с. 46].

автор концепції ринку соціальних послуг 
A.B. барков уважає, що під «ринком соціальних 
послуг слід розуміти певну систему суспільних 
відносин по задоволенню майнових потреб гро-
мадян у соціальних послугах» [5]. 

однак невірно трактувати послугу як будь-
яку дію, оскільки це передусім дія, що воло-
діє специфічними ознаками. Д.і. степанов під 
послугою розуміє різновид об’єктів цивільних 
правовідносин, яка виражається «у вигляді пев-
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ної правомірної операції, тобто у вигляді низки 
доцільних дій виконавця або в діяльності, що 
є об’єктом зобов’язання, що має нематеріаль-
ний ефект, нестійкий речовинний результат, або 
матеріалізований результат. вона пов’язана з 
іншими договірними відносинами і характери-
зується властивостями здійсненності, що є не 
невідділеною від джерела, моментальної спо-
живчості, неформалізованої якості» [6].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). роль ритуального обслуговування 
охоплює інтереси всього суспільства та носить 
комплексний характер, оскільки включає в себе 
сукупність дій, необхідних для проведення 
всього процесу поховання тіла або останків тіла 
після його смерті – від оформлення документів 
до поховання [7].

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для розгляду ритуального обслу-
говування населення як одного з найважливі-
ших об’єктів державного управління та регулю-
вання необхідно розглянути цю галузь із точки 
зору методології підходів до понять і визначень, 
структурного складу сфери, класифікації послуг, 
аналізу різних чинників, що прямо і побічно 
впливають на сферу ритуальних послуг.

Можна констатувати факт, що сфера риту-
альних послуг поєднує велику кількість нео-
днорідних видів комерційної та некомерційної 
діяльності та включає в себе різні процеси, 

поняття, структури, об’єкти та суб’єкти, що 
спеціалізуються на наданні ритуальних послуг 
населенню та виробництві похоронних засобів. 

організація надання ритуальних послуг насе-
ленню має ґрунтуватися на таких принципах:

а) мінімально необхідний набір ритуальних 
послуг має бути наданий усім бажаючим грома-
дянам за цілком доступною ціною, щоб навіть 
громадяни з низькими доходами змогли замо-
вити такий набір послуг;

б) за бажанням замовника повинні бути 
надані будь-які послуги і вироби ритуального 
призначення, які він зможе оплатити.

надання ритуальних послуг населенню – це 
бізнес, який здійснюється в умовах:

– конкуренції;
– формування реклами про діяльність фірм;
– реального стійкого попиту населення на 

вироби і послуги ритуально-похоронного при-
значення;

– реальної боротьби за інформацію про 
потенційних замовників, тобто фірма повинна 
знати про всі факти смерті людей і оперативно 
пропонувати родичам померлого свої послуги;

– обов’язкової наявності інформації відпо-
відно до закону україни «Про захист прав спо-
живачів» [8], в якій указуються: назва організа-
ції, її організаційно-правова форма; асортимент 
послуг, їхні якість та ціна; матеріали, використо-
вувані під час виробництва виробів; форми та 
строки надання послуг; гарантії замовникам.

Організація та оформлення церемонії поховання та перепоховання

Сфера ритуальних послуг

Надання спеціалізованих послуг крематорію та кладовища

Організація необхідних релігійних обрядів

Утримання місць поховання; догляд за могилою

Транспортні послуги

Реалізація спеціального обладнання і предметів ритуального характеру 
для церемонії поховання

Інформаційна підтримка

Бальзамування, санітарне та косметичне оброблення тіл

Виготовлення та встановлення надгробних споруд; виготовлення трун

 

Рис. 1. Функції сфери ритуального обслуговування населення [10]
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ознакою, що вказує на приналежність до 
даної галузі, на нашу думку, може слугувати 
величина питомої ваги ритуальних послуг у роз-
мірі не менше ніж 50% від загального обсягу 
послуг, які надає підприємство.

таким чином, діяльність із надання ритуаль-
них послуг населенню не обмежується рамками 
галузі ритуальних послуг і включає в себе діяль-
ність приватних підприємців і підприємств, що 
надають дані послуги поряд з профілюючими. 

необхідність державного управління та регу-
лювання сфери ритуальних послуг в україні 
аргументовано тим, що нині масштаби комерці-
алізації цієї сфери ринку соціальних послуг вра-
жають своїми розмірами [9]:

– в україні щорічно вмирає близько 700 тис. 
людей, 25–30 млн. громадян приймають участь 
на різних етапах їх поховання;

– функціонує понад 3 000 підприємств риту-
ального обслуговування різних організаційно-
правових форм, що є в кожному муніципальному 
утворенні, в яких працює понад 20 тис. осіб;

– в україні налічується близько 34 тис. місць 
поховань площею понад 200 тис. га;

– для поховання померлих громадян щорічно 
потрібно щонайменше 200–250 га землі, що 
більше, ніж територія князівства Монако;

– ритуальними службами протягом минулого 
року надано населенню ритуальних послуг та 
реалізовано предметів ритуальної належності 
на загальну суму понад 712 млн. грн., що на 6% 
більше порівняно з 2012 р.;

– загальний обсяг наданих ритуальних послуг 
та предметів ритуальної належності населенню 
суб’єктами господарювання різних форм влас-
ності у 2013 р. становив 1,33 млрд. грн., з яких 
майже 54% надано ритуальними службами, тощо.

зазначені обставини зумовлюють надзви-
чайно гостру боротьбу на ринку ритуальних 
послуг державних підприємств, приватного 
бізнесу та некомерційного сектору. це призво-
дить до серйозних порушень антимонопольного 
законодавства та використання деякими учас-
никами ринку відверто кримінальних засобів 
конкуренції.

Для найкращого сприйняття об’єкту боротьби 
у сфері ритуальних послуг слід розглянути осно-
вні її функції (рис. 1).

Функції настільки різноманітні, що включають 
у себе такі послуги:

– виробничі (наприклад, виготовлення та 
встановлення надмогильних споруд, виготов-
лення трун);

– транспортні (надання спеціально обладна-
ного транспорту);

– торговельні (реалізація спеціального 
обладнання і предметів ритуального характеру 
для церемонії поховання);

– оформлювальні (організація й оформлення 
церемонії поховання та перепоховання);

– різноманітні інформаційні послуги.
наведена різноманітність функцій сфери 

ритуального обслуговування населення усклад-
нює процес управління, організації та контролю 
стратегічного розвитку цієї сфери в рамках регі-
онального та державного управління.

роль територіальних і муніципальних утво-
рень у формуванні сучасного підходу до сфери 
ритуальних послуг полягає в тому, щоб ство-
рити умови для максимально можливого вико-
ристання наявних і створення нових ресурсів, 
які забезпечують вирішення найскладнішого 
завдання зв’язку між керуючою структурою муні-
ципальних утворень (адміністрації території) та 
організаціями сфери ритуальних послуг для 
підвищення якості обслуговування населення з 
урахуванням специфіки даного ринку послуг і в 
рамках стратегічного розвитку всієї території.

в умовах розмежування державної та муні-
ципальної власності, комерціалізації всіх сфер 
послуг, у т. ч. ритуальних, та інших ринкових 
перетворень центр ваги управління повинен 
переміщатися на нижчі рівні управління, які ство-
рюють умови для появи нових організаційних 
форм, адже сфера ритуальних послуг як соці-
альна сфера – це ринкова галузь, де попит і про-
позиція постійно змінюються, впливаючи один 
на одного. асортимент послуг у зв’язку із цим 
істотно розширюється та оновлюється. Грома-
дянам пропонуються найрізноманітніші послуги 
з урахуванням їх матеріальних можливостей і 
уявлень про організацію ритуального обслуго-
вування. як і будь-яка комерційна організація в 
умовах ринку, підприємства, фірми, організації, 
що надають ритуальні послуги, ставлять своєю 
метою вилучення прибутку від своєї діяльності, 
тобто від продажу ритуальних виробів і послуг.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Дотри-
мання зазначених особливостей організації 
діяльності фірм, що працюють у сфері надання 
ритуальних послуг, допоможуть сформувати 
сприятливий для розвитку бізнесу зовнішньоеко-
номічний імідж як фірми, так і галузі. це, своєю 
чергою, надасть замовнику упевненості в якості 
та своєчасності наданих ритуальних послуг.
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