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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забезпечення ефективного функціонування сфери 

ритуальних послуг України, як однієї з найбільш соціально значущих, 

зумовлюють необхідність здійснювати модернізацію механізмів системи її 

державного регулювання, яке спрямоване на вирішення проблемних питань, 

пов’язаних з: відсутністю чіткої та прозорої системи державного 

регулювання галуззю; неоднорідністю локальних ринків ритуальних послуг; 

порушенням прав споживачів ритуальних послуг через недосконалість 

нормативно-правового регулювання; великою часткою ринку ритуальних 

послуг, яка перебуває в тіні; проблемами виділення у великих містах 

земельних ділянок під місця поховання та популяризації альтернативних 

методів поховання тощо. 

Розв’язання зазначених проблем є актуальним для України, що й 

відображає теоретико-методичну та прикладну цінність обраної тематики 

дослідження. Результати цього дослідження, сформульовані з урахуванням 

зарубіжних тенденцій функціонування та розвитку ритуально-похоронного 

бізнесу, ґрунтуються на напрацюваннях українських і зарубіжних вчених.  

Питання державного регулювання економіки в своїх працях 

висвітлювали багато вітчизняних і закордонних економістів та науковців. 

Варто виокремити праці таких зарубіжних вчених – основоположників теорії 

державного регулювання економіки, як Дж. Кейнс, М. Кондратьєв, Г. Менш, 

Дж. С. Мілль, Д. Норт, М. Познер, М. Портер, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, К. Фрімен, 

Й. Шумпетер та ін. Питанню співвідношення державного регулювання 

економіки та ринкового механізму регулювання присвячені праці й 

українських науковців: Я. Базилюка, А. Гальчинського, В. Геєця, С. Єрохіна, 

В. Ковальчука, М. Крупки, С. Лобозинської, І. Лукінова, Є. Майовця, 

І. Михасюка, В. Плиси, В. Попової та ін. Проблеми ефективності у 

державному регулюванні досліджували В. Бодров, М. Корецький, 

О.А. Ларіонов, П.Є. Уланов та ін. 
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Окрім загально-теоретичних положень державного регулювання 

економіки та формування й розвитку ринкової економіки, у дисертаційній 

роботі використані напрацювання вчених, які розкривають основні питання 

організаційно-економічних аспектів діяльності сфери ритуальних послуг. 

Найґрунтовніші прикладні та наукові дослідження у цьому напрямку 

проведені такими вченими, як: С. Булига, В. Комаров, І. Калачова, 

Т. Данилюк, Є. Решетнікова, А Сидирова, Л. Хмелевська, Б. Хутиз 

(теоретико-прикладні засади діяльності у сфері обслуговування населення), 

Д. Головешко, Т. Гайдай, І. Максимов (аспекти трансформаційного розвитку 

ринку ритуальних послуг), А. Барков, К. Глаз, Є. Моісєєва, Ю. Слиняков, 

А. Сулоєв (інституційні умови функціонування ритуально-похоронного 

бізнесу), М. Елютіна, В. Малишков, Є. Стррєлец, Г. Сюткін, С. Філіппова, 

В. Цохєв, Є. Черинко, С. Якушин (організація професійної діяльності в сфері 

ритуальних послуг) тощо. З-поміж зарубіжних досліджень доцільно 

посилатися на наукові праці Д. Збари, Т. Міллера, Д. Мосса, Е Нормана, 

Т. Рунквіста, О. Вільямсона та ін. 

Зважаючи на незначну кількість напрацювань учених щодо 

вдосконалення економічних процесів у сфері ритуальних послуг, відсутні 

системні комплексні дослідження механізму державного регулювання цього 

ринку, необхідність поглиблення та модернізації якого зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи. Воно є своєчасним й актуальним та потребує 

подальших досліджень з метою формування нових теоретико-методичних 

засад ефективного механізму державного регулювання та розвитку сфери 

ритуальних послуг в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось у безпосередньому зв’язку з планом 

науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємства економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 

межах робочого часу «Євроінтеграція України в умовах глобалізації» (номер 

державної реєстрації 0110U004072) та «Регулювання підприємницької 
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діяльності в Україні в умовах посилення євроінтеграційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0114U005091). У межах зазначених держбюджетних 

тем oбґрунтoванo основні напрямки державного регулювання сфери 

ритуальних послуг та сформовано механізм трансформації цієї сфери на 

основі закордонного досвіду. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення та обґрунтування теоретико-методичних основ регулювання 

сфери ритуальних послуг в Україні, а також формулювання рекомендацій 

щодо втілення теоретичних напрацювань на практиці. 

Досягнення поставленої мети потребувало виконання таких завдань:  

- з’ясувати економічну сутність понять «ритуальна послуга», 

«державне регулювання сфери ритуальних послуг», виділити їх основні 

складові та провести відповідну класифікацію; 

- виокремити головні тенденції державного регулювання сфери 

ритуальних послуг в Україні; 

- вивчити світовий досвід державного регулювання сфери ритуальних 

послуг та запропонувати механізм адаптації кращих практик в Україні; 

- провести якісний інституційний аналіз діяльності сфери ритуальних 

послуг у ракурсі сучасної парадигми розвитку економіки України; 

- проаналізувати і дати оцінку фінансового стану сфери ритуальних 

послуг; 

- визначити перспективи стратегічного розвиту сфери ритуальних 

послуг та сформулювати теоретичні основи реалізації механізмів його 

регулювання; 

- розробити пропозиції щодо обґрунтування перспективних напрямків 

державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні; 

- розвинути теоретичні положення та методичні аспекти державного 

регулювання сфери ритуальних послуг. 

Об’єктом дослідження є процеси формування, регулювання, 

функціонування та розвитку сфери ритуальних послуг в Україні. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та наукoвo-практичнi 

засади регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методичне та інформаційне підґрунтя 

дисертації становлять фундаментальні положення, принципи та закони 

сучасної ринкової економіки й державного регулювання, що побудовані на 

конкретних методах наукового пізнання. У ході проведеного дослідження 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичні (для 

висвітлення економічної природи сфери ритуальних послуг та її розвитку у 

регіональному масштабі – розділ 1, підрозділ 1.1); аналізу і синтезу (для 

вдосконалення понятійно-категорійного апарату предмета дослідження – 

розділ 1, підрозділ 1.1); історичні (для ретроспективного вивчення розвитку 

сфери ритуальних послуг в України та досвіду її регулювання за кордоном – 

розділ 1, підрозділи 1.2 та 1.3); індукції (у формулюванні загальних 

тенденцій і проблем державного регулювання розвитку сфери ритуальних 

послуг в Україні – розділ 1, підрозділи 1.1 та 1.2); дедукції (для виявлення 

загальних особливостей державного регулювання розвитку сфери 

ритуальних послуг на основі положень теорії державного регулювання – 

розділ 1, підрозділи 1.2 та 1.3); економіко-статистичного та структурного 

аналізу (для оброблення статистичних даних щодо тенденцій розвитку та 

функціонування об’єкту наукового дослідження – розділ 2, підрозділи  

2.1-2.3); інституційного аналізу (для комплексної оцінки інституційних основ 

функціонування сфери ритуальних послуг – розділ 1, підрозділ 2.2 та розділ 

2, підрозділ 2.1, а також аналізу її організаційної структури – розділ 2, 

підрозділ 2.2); кореляційно-регресійного аналізу (при комплексній оцінці 

динаміки фінансового стану організацій, які працюють за видом економічної 

діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» – розділ 2, 

підрозділ 2.3); аксіоматичні (з метою пошуку та обґрунтування 

перспективних напрямів розвитку ефективної діяльності та регулювання 

сфери ритуальних послуг – розділ 3, підрозділи 3.1 та 3.2); графічні (для 
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візуалізації опрацьованої статистичної інформації, даних та наведення 

результатів дослідження). 

Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові акти, 

матеріали Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства, Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я України та Генеральної прокуратури 

України, дані Державної служби статистики України, Всесвітньої асоціації 

похоронних організацій, Євростату, Світового банку, аналітичні матеріали 

національних та міжнародних рейтингових агентств, монографічні 

дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичні видання, 

матеріали в міжнародних конференцій, власні аналітичні напрацювання, 

наукові дослідження і публікації, розміщені в мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системності 

проведеного дослідження, розробленні обґрунтованих теоретико-методичних 

положень та практичних рекомендацій щодо механізмів регулювання сфери 

ритуальних послуг в України з метою підвищення її 

конкурентоспроможності.  

Основні результати дисертаційної роботи, які містять елементи 

наукової новизни є такими:  

вперше: 

- проаналізовано особливості надання ритуальних послуг населенню, 

які визначаються соціально зумовленою поведінкою покупців на ринку 

обмеженої місткості, а також механізм державного регулювання сфери 

ритуальних послуг, що дозволило розробити програмно-цільову методику 

регулювання ринку таких послуг, яка дасть змогу забезпечити, з одного боку, 

рівні можливості для діяльності організацій різних організаційно-

економічних форм, а з іншого, забезпечить виконання державних гарантій 

щодо надання похоронно-ритуальних послуг населенню. 
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удосконалено: 

- понятійний апарат і термінологію державного регулювання сфери 

ритуальних послуг, зокрема уточнено такі поняття: «ритуальна послуга» 

«державне регулювання сфери ритуальних послуг»; «державне регулювання 

ритуально-похоронної діяльності»; «похоронна діяльність», що поглиблює 

методичні основи розуміння сутності досліджуваної теми; 

- методичні засади використання економетричної моделі залежності 

фінансових результатів діяльності організацій, які працюють за видом 

економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» 

від впливу певних соціально-економічних факторів: кількості померлих 

громадян, капітальних інвестицій в охорону здоров’я та надання соціальної 

допомоги населенню, обсягів реалізованих послуг за видом економічної 

діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» та 

середньомісячної заробітної плати пересічного громадянина, що дало змогу 

оцінити ефективність системи державної політики в сфері ритуальних 

послуг; 

- порівняльний аналіз діючого та перспективного підходів у наданні 

похоронно-ритуальних послуг населенню з метою формування потенційного 

платоспроможного попиту на них. 

набули подальшого розвитку: 

- систематизація та класифікація соціально-економічних чинників, які 

мають суттєвий вплив на процеси державного регулювання сфери 

ритуальних послуг, і які формують основу ефективної соціальної політики 

держави; 

- вектори адаптування світового досвіду державного регулювання 

сфери ритуальних послуг задля розроблення та впровадження перспективних 

напрямків цієї діяльності в Україні; 

- теоретико-методологічні засади щодо обґрунтування необхідності 

модернізації системи державного регулювання сфери ритуальних послуг в 

Україні; 
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- організаційно-методологічні положення державного регулювання з 

метою удосконалення нормативно-законодавчої бази, яка регулює діяльність 

у сфері надання ритуальних послуг населенню. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що розроблені наукові положення, висновки та рекомендації 

прикладного характеру можуть бути використані органами державного та 

місцевого управління з метою вдосконалення регулювання сфери ритуальних 

послуг у територіальних громадах та в Україні загалом. 

Методичні та практичні рекомендації, які напрацьовані у процесі 

розрахунків залежності фінансових результатів діяльності ритуальних 

організацій від впливу певних соціально-економічних факторів можна 

використовувати для розроблення комплексної системи моніторингу стану 

інших сфер економічної діяльності як на загальнодержавному рівні, так і на 

рівні окремого регіону. Отримані наукові результати дисертації, а також 

запропоновані нові методичні підходи використовуються у навчальному 

процесі Львівського національного університету імені Івана Франка під час 

викладання дисциплін «Державне регулювання економіки», «Регіональна 

економіка», «Управління потенціалом підприємства» (довідка про 

впровадження № 3876-В від 30.08.2016 р.) та Львівського державного 

університету внутрішніх справ при викладанні курсу «Державне 

регулювання економіки» (довідка про впровадження № 28 від 15.07.2016 р.). 

Розглянуті матеріали та результати дисертації було використано в 

роботі Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального 

господарства Львівської обласної державної адміністрації (довідка про 

впровадження № 01/9-01-2782 від 01.09.2016), Новояворівської міської ради 

(довідка про впровадження № 1774/10 від 10.08.2016 р.), Жулинської 

сільської ради (довідка про впровадження № 76 від 16.08.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 

дослідженням. Наукові положення, висновки та рекомендації, які винесені на 

захист, отримані автором самостійно й опубліковані в наукових працях. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення проведеного 

дисертаційного дослідження апробовано на численних міжнародних і 

вітчизняних науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми міжнародного економічного 

співробітництва : оцінки та стратегії» (м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.); VII 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

економічних наук» (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку менеджменту і 

бізнес-адміністрування в Україні» (м. Херсон, 23-24 травня 2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

економіки та управління сучасної України» (м. Ужгород, 16-17 травня 

2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Світова економіка 

ХХІ століття: фактори впливу на стан і розвиток економічних процесів» 

(м. Львів, 28 лютого 2014 р.); ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Фінансово‐економічний розвиток України в умовах 

глобалізаційно‐інтеграційних процесів» (м. Львів, 28 лютого 2014 р.); 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю «Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку : держава, 

регіон, підприємство» (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління: виклики 

та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 13-14 лютого 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Шляхи розвитку економіки у контексті 

євроінтеграційних процесів» (м. Сімферополь, 7-8 лютого 2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна економіка та 

проблеми муніципального розвитку» (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.); IV 

Міжнародна науково-методична конференція форум молодих економістів 

кібернетиків «Моделювання економіки : проблеми, тенденції, досвід» 

(м. Тернопіль, 24-26 жовтня 2013 р.); ХХ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми 

функціонування господарської системи України» (м. Львів, 17-18 травня 
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2013 р.); І Міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» 

(м. Львів, 27 лютого 2013 р.); на науково-методичних семінарах кафедри 

економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана 

Франка (2013-2016 рр.). 

Публікації. Наукові та прикладні результати дисертації опубліковано у 

24 наукових працях, з них: 8 статей – у фахових наукових виданнях України 

(у тім числі 7 одноосібних) обсягом 3,26 друк. арк.; 1 публікація – в 

електронному науковому фаховому виданні України обсягом 0,28 друк. арк.; 

1 одноосібна публікація – у науковому періодичному виданні інших держав 

(Польща) обсягом 0,23 друк. арк.; 1 одноосібна публікація апробаційного 

характеру у науковому виданні інших держав (Німеччина) обсягом 0,31 друк. 

арк.; 13 одноосібних праць – у збірниках наукових праць та матеріалах 

конференцій обсягом 1,70 друк. арк. У загальному oбсязi oпублiкoваних 

наукoвих праць за тeмoю дисeртацiї oсoбистo автoру налeжить 5,78 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 246 сторінок друкованого 

тексту, з яких 181 сторінка – основний текст. Дисертація містить 22 таблиці, 

35 рисунків, 14 додатків на 37 сторінках та список використаних джерел – 

247 позицій на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

1.1. Суть, функції та особливості функціонування сфери 

ритуальних послуг 

 

У сучасній науковій літературі велику увагу приділено оптимальному 

розподілу ресурсів та ефективному їх використанню з метою досягнення 

соціально значущих результатів в різних галузях господарської діяльності, 

зокрема на ринку послуг. 

Незважаючи на те, що науковці активно досліджують сферу послуг, в 

їхніх працях досі не вироблено загальноприйнятого визначення поняття 

«послуги». Це пов’язано з тим, що сутність послуги можна розглядати з 

різних точок зору [30, 167]: 

- як економічну категорію; 

- як вид діяльності; 

- як сферу; 

- як грошовий потік. 

Проте, найбільшого розповсюдження отримало формулювання послуги 

як економічної категорії. 

Ланге О. вважає, що послугами можна назвати: «будь-які функції, які 

пов’язані ... із задоволенням людських потреб, але які безпосередньо 

направлені на виробництво будь-яких предметів» [55, с.7]. 

Агабабьян Е.М. в своїй праці аргументує, що «під послугою необхідно 

розуміти корисний ефект, який виникає в процесі продуктивної праці як 

цілеспрямованої діяльності. Корисний ефект є не що інше як сукупність 

корисних властивостей, які направлені на задоволення певної потреби 

людини» [2, с. 24]. 
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Решетнікова Е.Г. під послугою розуміє «форму економічних відносин з 

приводу конкретної трудової діяльності, в процесі якої створюється 

спеціальна споживча вартість» [141, с. 64]. 

Наступне визначення послуги надає Хмелевська Л.П.: «Послуга – це 

діяльність, яка виконана для задоволення чиїхось потреб, господарчих або 

інших зручностей, що надаються будь-кому» [201, с. 32]. Вона також 

визначає, що послуга є товаром, специфіка якого виявляється у фізичній 

неосяжності, невіддільності від свого джерела, у неможливості накопичення 

та зберігання, в індивідуальності та плинності якісних характеристик, у 

відсутності речового змісту (це лише діяльність, а не продукт) [201, с. 57]. 

Про сутність послуг як виду діяльності в своїх працях писали 

Полярчик К. [23], Невадзе Ч. [23] та інші. Вони підкреслювали, що послуги – 

це діяльність, спрямована на задоволення людських потреб, але не має 

матеріальної форми. Результат діяльності у сфері послуг може мати більш 

тривалий характер, ніж деякі матеріальні цінності. 

Невадзе Ч. вважав, що «послуги – це будь-яка діяльність у вигляді 

обслуговування одних фізичних чи юридичних осіб іншими, яка задовольняє 

людські потреби, але не пов’язана безпосередньо з виготовленням продукції» 

[23, с. 178; 30]. 

Полярчик К. під поняттям послуги розуміє «продуктивну працю, 

результатом якої є споживча вартість, відтворена внаслідок надання йому 

послуги» [23, с. 59; 30]. 

Котлер Ф. зазначає, що «під послугою необхідно розуміти будь-який 

захід або вигоду, що одна сторона може запропонувати іншій і які в 

основному невідчутні і не призводять до оволодіння будь-чим. Виробництво 

послуг може бути, а може і не бути пов’язане з товаром у його матеріальному 

вигляді» [66, с. 46]. 

Лавлок К. в своїй книзі пише, що «послуга – це вид економічної 

діяльності, яка створює цінність і забезпечує визначення переваг для 
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споживача в конкретний час і в конкретному місці в результаті відчутних або 

невідчутних дій, направлених на отримання послуги чи товару» [70, с. 179]. 

Просте твердження поняття «послуга» навів Норманн Р.: «послуга – це 

користь, запропонована клієнту організацією сфери послуг» [231, с. 28]. 

Однак, правильно трактувати послугу як будь-яку дію. Адже, це перш 

за все дія, що володіє специфічними ознаками. Степанов Д.І. під «послугою» 

розуміє різновид об’єктів цивільних правовідносин, яка виражається «у 

вигляді певної правомірної операції, тобто у вигляді ряду доцільних дій 

виконавця або в діяльності, що є об’єктом зобов’язання, що має 

нематеріальний ефект, нестійкий речовинний результат, або 

матеріалізований результат. Вона пов’язана з іншими договірними 

відносинами, і яка характеризується властивостями здійсненності, що є не 

невідділеною від джерела, моментальної споживчості, неформалізованої 

якості » [181]. 

На нашу думку, узагальнюючи наведені вище визначення «послуги» 

можна сказати, що під «послугою» слід розуміти вид діяльності або 

уречевленої праці, в процесі якої створюється абсолютно нова, раніше не 

існуюча пропозиція, або ж змінюється стан чи якість уже існуючої. Таким 

чином, до послуг можна віднести блага, які пропонують, як правило, не у 

вигляді речей, а у формі корисної діяльності. 

До початку XXI століття сферу послуг прирівнювали до невиробничої 

сфери, що складалася з [30, 180, 199]: 

- житлово-комунального господарства і побутового обслуговування; 

- транспорту та зв’язку з обслуговування організацій невиробничої 

сфери; 

- геології і розвідки надр (з вирахуванням глибокого розвідувального 

буріння на нафту та газ); 

- охорони здоров’я, фізичної культури і соціального забезпечення; 

- освіти; 

- культури і мистецтва; 
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- науки і наукового обслуговування; 

- фінансового, кредитного і страхового обслуговування; 

- управління; 

- громадських організацій. 

Згодом послуги почали ділити на послуги у виробничій та 

невиробничій сферах. Так, Солодков М.В. і Комаров В.Е. в своїх працях 

поділяють всі галузі на (див. рис. 1.1): 

- сферу матеріального виробництва (А); 

- невиробничу сферу (В); 

- сферу послуг (С). 

 

A BC

 
Рис.1.1. Взаємозв’язок виробничої, невиробничої та сфери послуг 

Джерело: сформована автором на основі [23, с. 67; 64, с. 12]. 

 

У своїх працях Стаханов В.Н. здійснює подібний поділ галузей, але 

термін «невиробнича сфера» замінюється термінами «соціальна сфера» та 

«інституційна сфера». З такої класифікації видно, що сфера послуг в більшій 

чи меншій мірі охоплює всі сфери життєдіяльності людини (див. рис. 1.2). 

 

Інституційна 
сфера

Соціальна
сфера

Виробнича
сфера

Сфера 
послуг

 
Рис. 1.2. Поєднання основних сфер життєдіяльності людини 

Джерело: сформована автором на основі [180, с. 11]. 
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У запропонованому Стахановим В.Н. поділі [30]: 

- інституційна сфера включає всі інститути державного управління від 

вищих органів влади до місцевого самоуправління; 

- виробнича сфера включає всі форми організації виробництва 

матеріальних благ; 

- соціальна сфера всі різновидності способів задоволення соціальних 

потреб людини; 

- сфера послуг включає всі види виробництва найрізноманітніших 

послуг. 

На нашу думку, важливим поєднанням є система надання соціальних 

послуг, яка є важливим елементом соціально-економічного та 

територіального розвитку країни. 

Автор ж концепції ринку соціальних послуг Барков A.B. вважає, що під 

«ринком соціальних послуг слід розуміти певну систему суспільних відносин 

по задоволенню майнових потреб громадян у соціальних послугах» [8, 9]. 

Сфера соціальних послуг в Україні регулюється, перш за все, 

Конституцією України (зі змінами № 742-VIІ від 21.02.2014 р.), Законом 

України № 966-IV від 19.06.2003 р. «Про соціальні послуги» (зі змінами 

№ 5290-VI від 18.09.2012 р.), Законом України № 2017-IІІ від 05.10.2000 р. 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (зі 

змінами № 4523-VI від 15.03.2012 р.), Законом України № 2558-IІІ від 

21.06.2001 р. «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (зі 

змінами № 901-VІІI від 23.12.2015 р.) та Законом України № 4572-VІ від 

22.03.2012 р. «Про громадські об’єднання» (зі змінами № 835-VІІI від 

26.11.2015 р.).  

Цими законами створено підґрунтя для підвищення ефективності 

соціального обслуговування населення, для переходу від вузького розуміння 

соціальних послуг, як діяльності закладів соціального обслуговування (перш 

за все, стаціонарних), до їх ширшого визначення як комплексу заходів щодо 

надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Так, 

згідно зі ст. 5 Закону України № 966-IV від 19.06.2003 р. «Про соціальні 

послуги» однією з різновидів соціальних послуг розглянуто послуги, які 

надають ритуальні організації населенню. Вони утворюють на ринку 

соціальних послуг сферу, яку надалі називатимемо сферою ритуальних 

послуг. 

У ст. 2 Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та 

похоронну справу» (зі змінами № 1194-VII від 09.04.2014 р.), на нашу думку, 

дано спрощене тлумачення поняття ритуальні послуги як послуги, що 

пов’язана з організацією поховання та облаштуванням місця поховання. 

Використовуючи, наведені вище, визначення «послуги», під 

«ритуальною послугою», як однією з соціально значущих у сфері надання 

послуг, будемо розуміти корисну діяльність або працю, що втілюється в тій 

чи іншій споживчій вартості, яка задовольняє потреби кожної окремої 

людини та суспільства в цілому у проведенні похоронного обряду у 

відповідності з волевиявленням та з релігійними, національними традиціями 

та звичаями, а також пов’язані з організацією процесу поховання, 

облаштуванням й утриманням місць поховань та збереженням пам’яті про 

померлих. 

Таким чином, ритуальне обслуговування охоплює інтереси всього 

суспільства. Крім того воно 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 [71]. 

Так, у свої праці Моєсєєва К.М. обґрунтувала, що «сфера ритуальних 

послуг – це ринок, сама можливість якого обумовлена існуючими в 

суспільстві культурними уявленнями, які надають специфіку економічним 

трансакціям, що здійснюється на ньому. Символічна цінність наданих на 

ринку послуг є більш значущою, ніж їх реальна вартість, що призводить до 
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ірраціональної, з точки зору економічної теорії, споживчої поведінки, яка 

водночас є культурно раціональною» [90, с. 56]. 

Вона також зазначає, що «головною особливістю ринку ритуальних 

послуг є нееластичність попиту, що означає абсолютну нечутливість обсягу 

попиту до зміни ціни. Оскільки попит на ритуальні послуги пов’язаний з 

рівнем смертності населення, то на нього неможливо вплинути за допомогою 

ринкових механізмів» [90, с. 119]. 

Розглядаючи сферу ритуального обслуговування населення, необхідно 

проаналізувати її з точки зору підходів до понять і визначень, структурного 

складу сфери, класифікації послуг, аналізу різних чинників, що прямо чи 

опосередковано впливають на неї. 

У такому випадку можна констатувати факт, що сфера ритуальних 

послуг поєднує велику кількість неоднорідних видів комерційної та 

некомерційної діяльності. Вона включає в себе різноманітні процеси, об’єкти 

та суб’єкти, які спеціалізуються на наданні ритуальних послуг населенню та 

виробництві похоронно-ритуальних засобів. 

Ознакою, що вказує на приналежність підприємств та організацій до 

сфери ритуальних послуг, на наш погляд, може слугувати величина питомої 

ваги наданих ритуально-похоронних послуг в розмірі не менше, ніж 50 % від 

загального обсягу наданих послуг підприємства. 

Таким чином, діяльність з надання ритуальних послуг населенню не 

обмежується рамками галузі ритуальних послуг і включає в себе діяльність 

приватних підприємців і підприємств, які надають ці послуги поряд з 

профілюючими. Масштаби ринку ритуальних послуг в Україні вражають 

своїми розмірами (див. Додаток А). Так, тільки у 2014 році в Україні [32, 94, 

178]: 

- померло близько 633 тис. людей, до процесу поховання яких на різних 

етапах були залучені 25-30 млн. громадян; 

- функціонувало понад 2200 підприємств ритуального обслуговування 

різних організаційно-правових форм, в яких працювало понад 20 тис. осіб; 
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- налічували близько 32 тис. місць поховань площею понад 200 тис. га, 

а у 2015 році очікували збільшення площ поховань ще на 200-250 га землі, 

що більше ніж територія Князівства Монако [60]; 

- загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної 

належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності 

склав 1,30 млрд. грн., з яких майже 53% надано ритуальними службами. 

Зазначені масштаби зумовлюють надзвичайно гостру конкурентну 

боротьбу на ринку ритуальних послуг. Ці послуги частково гарантовані 

державою і виконують важливу соціальну функцію у задоволенні потреб в 

обслуговуванні населення під час і після похорон. Проте на ринку ритуально-

похоронних послуг існують серйозні порушення антимонопольного 

законодавства та використовуються деякими учасниками відверто 

кримінальні засоби конкуренції, які проявляються при наданні населенню 

таких видів послуг як [41, 42, 170]: 

- виробничих (наприклад, виготовлення та встановлення надмогильних 

споруд; виготовлення трун тощо); 

- транспортних (наприклад, надання спеціально обладнаного 

транспорту); 

- торговельних (наприклад, реалізація спеціального обладнання і 

предметів ритуального характеру для церемонії поховання); 

- оформлювальних (наприклад, організація та оформлення церемонії 

поховання та перепоховання); 

- спеціалізованих (наприклад, надання спеціалізованих послуг 

крематорію та кладовища; бальзамування, санітарне та косметичне 

оброблення тіл тощо); 

- різноманітних інформаційних послуг. 

Наведена різноманітність ритуальних послуг, які надають населенню, 

ускладнює процес організації та контролю стратегічного розвитку сфери 

ритуальних послуг в рамках регіонального та державного управління. 
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Однією з особливостей ритуальних послуг є те, що вони формально 

відносяться до звичайних побутових, але фактично – це унікальний тип 

соціально-побутових послуг, надаючи які, держава реалізує одне з своїх 

соціальних зобов’язань [71]. Це підтверджується наявністю великої кількості 

гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Тому цю діяльність 

доцільно розглядати, в першу чергу, як галузь локального ринку або ж ринку 

муніципального господарства [42]. 

Термін «локальний ринок» часто вживається в сучасній економічній 

літературі фахівцями з маркетингу, менеджменту та підприємцями, однак 

чіткого визначення даної категорії практично не існує. 

Девяткин Е.А. визначає локальний ринок як «ринковий сегмент 

національної економіки, що виділяється за товарними, функціональними та 

іншими ознаками» [31, с. 222]. 

Тультаєв Т.А. в своїй книзі зазначає, що локальний ринок – це «ринок, 

обмежений певними рамками, зокрема, ринок конкретного товару, 

регіональний ринок і т.д.» [189, с.89]. 

Також, у зарубіжній та вітчизняній літературі зустрічаються думки, що 

«під терміном «локальний ринок» слід розуміти всю територію міської 

агломерації або її частину, в межах якої локалізовано надання та споживання 

послуг інфраструктури обслуговування населення» [14]. Тому локальний 

ринок часто трактують як місцевий ринок, або ж ринок локального 

муніципального господарства. 

Локальне муніципальне (міське) господарство – це складний, 

збалансований за напрямами та взаємодіями із зовнішнім середовищем 

багатогалузевий комплекс, у якому вирішуються різноманітні соціальні, 

економічні, інженерно-технічні та організаційні завдання, націлені на 

перетворення навколишнього середовища і максимально можливе 

задоволення запитів і потреб мешканців [38, 46, 208]. Відповідно, всю його 

інфраструктуру можна узагальнено представити у вигляді взаємопов’язаних 
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між собою комплексів, кожен з яких необхідний для забезпечення 

нормального життя територіальної общини (див. рис. 1.3.). 

 

Муніципальна територія (місто)

Комплекс правоохоронних органів

Комплекс економічних , фінансових і 
адміністративних органів

Комплекс правоохоронних органів

Комплекс економічних, фінансових і 
адміністративних органів

Комплекс об’єктів культури та мистецтва, 
фізичної культури і спорту

Комплекс об’єктів транспорту і зв’язку

Житлово-комунальний комплекс

Комплекс побутового та сервісного 
обслуговування

Комплекс об’єктів і систем освіти і вищої школи

Комплекс об’єктів охорони здоров’я

Комплекс громадського харчування і торгівлі

Комплекс об'єктів промислового призначення та 
сільського господарства

Комплекс об'єктів житлового будівництва

Сфера 
ритуальних 

послуг

 
Рис.1.3. Місце сфери ритуальних послуг у структурі  

муніципального (міського) господарства 

Джерело: сформована автором на основі [38, 46, 208]. 

 

Складність сфери ритуальних послуг полягає в тому, що її можна 

віднести традиційно до компетенції як комплексу побутового та сервісного 



22 

обслуговування, так і до житлово-комунальному комплексу. На практиці ж, в 

процесі надання ритуальних послуг населенню, задіяні і правоохоронні 

органи та органи охорони здоров’я – без їхнього відома неможливо провести 

поховання або кремацію, транспортування тіла померлого та інші послуги з 

організації поховання. 

Розглядаючи локальний ринок ритуальних послуг, можна сказати про 

те, що він існує з урахуванням факторів місцевого характеру (чисельність 

населення, тривалість та рівень життя, менталітет, релігія, традиції і т.д.) і 

має відношення до обмеженої номенклатури послуг [27, 77, 78]. У зв’язку з 

цим, важливо визначити класифікацію ритуальних послуг та специфічну 

особливість локального ринку ритуальних послуг.  

Очевидно, що локальний ринок ритуальних послуг, який функціонує на 

основі критеріїв економічного, соціального, етнічного та інституційного 

характеру – є ринком невеликої ємності, на якому здійснюється обмежена 

кількість угод купівлі-продажу, товарний оборот яких, в свою чергу, не є 

масштабним. Так, наприклад, у Львівській області в 2014 році частка 

загального обсягу ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної 

належності в обсязі реалізованої продукції та послуг становила тільки 

0,12% [40] 

Хутиз Б.І. розуміє під локальним ринком територіальну організацію 

сфери обігу, де відбувається узгодження інтересів продавців і споживачів. 

Він відзначає, що слабкий розвиток інфраструктури, замкнутість багатьох 

локальних ринків обумовлюють формування центрів влади (монопольного 

контролю) над локальними ринками і введення високих адміністративних та 

інших бар’єрів для входу на них [204]. 

Олійник А. досліджує економічні взаємодії, засновані на інституційній 

або територіальній близькості їхніх учасників. Він підкреслює той факт, що 

феномен локальності існує як в географічному, так і в інституційному та 

соціальному просторі [104]. 
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Таким чином, локальні ринки ритуальних послуг можна розглядати як 

багаторівневі: від локального ринку поселення (кількох поселень) до 

регіонального локального ринку (міжрегіонального локального ринку). До 

того ж, локальні ринки досліджують як порівняно прості за внутрішньою 

структурою ринки, де посередники або відсутні, або рівень посередницької 

діяльності невисокий [27, 204]. Через це сфера ритуальних послуг на 

сьогоднішній день є однією з найбільш слабо розвинених в плані 

функціонування ринкових конкурентних відносин. Тому Сюткін Г.Н. в своїх 

працях виділяє характерні риси загострення конкурентної боротьби між 

господарюючими суб’єктами ринку ритуальних послуг [186, 187]: 

1) розвиток і зміцнення власної матеріальної бази організацій 

ритуальної сфери; 

2) активізація діяльності державних і муніципальних підприємств 

ритуальної сфери; 

3) прагнення комерційних ритуальних організацій отримати в 

управління муніципальні кладовища; 

4) розвиток різних форм взаємодії приватних комерційних структур з 

органами управління, які займаються похованням; 

5) загострення відносин між муніципальними підприємствами і 

фірмами щодо виробництва та встановлення намогильних споруд. 

Уся діяльність організацій сфери ритуальних послуг становить єдину 

систему, головне завдання якої – організація процесу поховання на якісно 

високому рівні з урахуванням соціальних, економічних, етико-моральних, 

історико-культурних, релігійних, екологічних, технологічних та інших 

факторів. 

Таким чином, сферу ритуальних послуг складають як матеріальні, так і 

нематеріальні складові, без конкретизації яких неможливе ефективне 

управління цією сферою. Так, характеризуючи основні напрямки здійснення 

відносин між учасниками ринку ритуальних послуг, слід розглянути 
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класифікацію цих послуг. Так, Сулоєв A.B. [184], а згодом і Уланов П.Є. 

[196] використали чотири основні ознаки для аналізу похоронних послуг: 

- за видом; 

- за соціальною значущістю; 

- за потребами; 

-за функціональною спрямованістю сектору. 

Однак, враховуючи специфіку надання та споживання ритуальних 

послуг, можна запропонувати більш широку класифікацію, використовуючи 

як існуючі класифікаційні ознаки, так і принципово нові (див.табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація ритуальних послуг 

Ознака Група послуг 
за місцем  

надання послуги 
- послуги кладовища; - послуги крематорію; - послуги 
траурних залів (приміщень траурних обрядів); - послуги 
моргів; - послуги автобази; - послуги салонів-магазинів 
(торгових павільйонів) ритуального приладдя; - агентські 
послуги; - страхування. 

за соціальною 
значущістю для 

клієнта 

- життєво необхідні, що нездійсненні в порядку 
самообслуговування; - життєво необхідні, що здійсненні в 
порядку самообслуговування (організація трапезного обіду); -
 послуги періодичного попиту; - послуги розкоші. 

за споживацькими 
потребами  

- спрямовані на задоволення фізіологічних потреб клієнта; 
- спрямовані на задоволення духовних потреб 

за функціональною 
спрямованістю 

послуг 

- послуги, спрямовані на замовника (особи, яка взяла на себе 
відповідальність з організації похорону); - послуги, спрямовані 
на тіло покійного; - послуги, спрямовані на групу 
супроводжуючих осіб (учасників траурної церемонії). 

за ступенем 
участі  

державного сектора 

- ліцензовані / неліцензовані;  
- стандартизовані / нестандартизовані;  
- вироблені за / без участі державних коштів;  
- регламентовані / нерегламентовані. 

за ступенем участі 
клієнта в процесі 

виробництва 
послуги 

- неучасть у виробництві послуги;  
- часткова участь;  
- повна участь. 

за платною 
складовою 

- платні; - на пільговій основі; - безкоштовні; - з одного 
джерела (приватного, державного); - з декількох (приватних, 
державних); 
- змішані. 
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Продовження Таблиці 1.1 

Ознака Група послуг 
за релігійною 

приналежністю 
- надані за канонами тієї чи іншої релігійної конфесії (в 
залежності від віросповідання покійного, його рідних і 
близьких); - надані без впливу тих чи інших релігійних канонів 
(цивільний траурний обряд). 

за ступенем впливу 
на навколишнє 

середовище 

- не змінюють вигляд навколишнього середовища; - змінюють 
частково; - повністю змінюють. 

за психоемоційною 
складовою 

- негативно впливають на психоемоційний стан клієнта (ті 
послуги, які клієнту не завжди потрібно наочно спостерігати); 
- позитивно впливають на психоемоційний стан клієнта. 

Джерело: сформована та доповнена автором на основі [184, 196]. 

 

У Додатку Б розглянуто детальніше класифікаційні особливості 

ритуальних послуг за групами та видами. Так, за своєю функціональною 

спрямованістю, ритуальні послуги можуть, з одного боку, розглядаються за 

аналогією з послугами особистісного характеру, оскільки ряд профілюючих 

послуг спрямовані безпосередньо на тіло покійного. З іншого боку, частина 

комплексу послуг спрямована на групу супроводжуючих осіб, які є 

учасниками церемонії і є послугами колективно споживаними. Таким чином, 

охоплюється вельми специфічна область обслуговування – послуги 

спрямовані як на живих людей (замовників та супроводжуючих осіб), так і на 

тіла померлих [196].  

Послуги похоронних організацій можна також групувати за широким 

спектром джерел оплати. У більшості випадків, витрати на організацію 

похорон здійснює особа, яка взяла на себе відповідальність з організації 

похорону. У деяких випадках група людей (рідні та близькі, знайомі) може 

колективно оплатити похорон, тобто комплекс послуг оплачується не з 

одного джерела, а з декількох [184]. Похорон може оплачувати організація, в 

якій працював покійний. Існують також соціальні групи, в рамках яких 

похорон частково або повністю оплачуються з державних джерел. Крім пільг 

на поховання та поховання на безоплатній основі, держава гарантує виплату 

соціальної допомоги на поховання, що передбачено Постановою правління 
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Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 55 від 

16.11.2011 р. «Про встановлення розміру допомоги на поховання» по 

страхових випадках, які настали з 1 січня 2012 року. Станом на липень 

2015 року, допомога на поховання надається за рахунок коштів Фонду у 

розмірі 2200 гривень. Нерідко людина залишає після смерті заощадження на 

власний похорон. 

Розглядаючи ритуальні послуги за ступенем видозміни навколишнього 

середовища, необхідно відзначити, що частина з них реально змінює 

навколишнє середовище, що оточує людину [196]. Наприклад, 

консультаційні послуги агента або послуги організатора ритуалу матеріально 

не перетворюють навколишнє середовище, в той час як інші послуги 

(підготовка місць поховання, виробництво і установка надмогильних споруд 

і т.д.) впливають на вигляд навколишнього середовища.  

Ритуальні послуги можна диференціювати за ступенем участі клієнта у 

виробництві послуги. Враховуючи, що провести гідний похорон – це 

завдання не тільки похоронної служби, а й рідних і близьких померлого, тому 

ряд дій виконується учасниками траурної церемонії. Таким чином, вони 

беруть участь у процесі створення послуги, що може варіюватися від повної 

участі до неучасті. 

Слід враховувати вплив ритуальних послуг на психоемоційний стан 

людини. Залежно від особистісних особливостей, люди по-різному можуть 

сприймати ті чи інші ритуальні послуги. Вони можуть як негативно 

позначатися на стані учасників процесу проведення похорону, так і 

позитивно, згладжуючи негативні моменти, пов’язані з втратою близьких. 

Надання цих послуг впливає по-різному і на людське здоров’я, що необхідно 

враховувати при розробці норм безпеки [196]. 

Надання ритуальних послуг пов’язане з високим ступенем 

відповідальності та морального навантаження. Адже, переживши смерть 

людини, рідні та близькі нерідко перебувають у важкому психоемоційному 

стані. І саме в цей час їм належить здійснювати функції замовника (покупця 
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послуг). За таких умов, замовник та учасники траурної церемонії часто 

піддаються значним моральним навантаженням. 

Якщо замовник залишиться незадоволений тією чи іншою ритуальною 

послугою або комплексом послуг в цілому, то «переробити» або виправити 

що-небудь буде вже неможливо. Психологічний слід від неякісного 

обслуговування надовго залишиться у свідомості замовника.  

Свідченням цього можуть слугувати дослідження вчених з 

Університету Святого Георгія (Англія), які стверджують, що втрата близької 

людини може стати причиною смерті. Проаналізувавши поведінку 30500 

осіб, вони дійшли висновку, що, втративши партнера, вдова або вдівець самі 

ризикують незабаром померти. Вчені спостерігали за одруженими парами у 

віці від 60 до 89 років з початку 2005 по 2012 р.р. Зафіксувавши смерть 

одного з подружжя, вони потім відстежували тривалість життя його 

партнера. Вчені помітили, що в перші три-шість місяців після смерті коханої 

людини є висока ймовірність того, що вдова чи вдівець можуть померти, а 

протягом п’яти років їм загрожують серйозні проблеми з серцем. Ця 

закономірність зберігалася навіть з урахуванням таких індивідуальних 

факторів ризику, як звичка курити або високий кров’яний тиск [232].  

Виконавці замовлень, через специфіку своєї професійної діяльності, 

також піддаються моральному навантаженню. Тому, Виноградський М.Д. 

пропонує формувати сприятливе соціально-психологічне оточення в 

колективі ритуальної організації, яке має ґрунтується на формуванні та 

управлінні взаємопов’язаними мотиваційними блоками (див. Додаток В) [19]: 

- заохочувальна система (система винагород, як матеріального так і 

нематеріального характеру); 

- організація процесу; 

- створення сприятливих умов роботи. 

Ступінь морального навантаження на виконавця та споживача 

ритуальних послуг умовно вимірюють шляхом експертної оцінки в балах за 

шкалою від 1 (найменше) до 5 (найбільше) навантаження (див. табл.1.2).  



28 

Таблиця 1.2 

Оцінка ритуальних послуг за ступенем морального навантаження 

Послуги 
Ступінь морального 

навантаження 
виконавця споживача 

Послуги агента (прийом замовлення) 3-5 3 
Організація ритуалу прощання 3-4 3-5 
Бальзамування 3-4 1 
Санітарна і косметична обробка тіл 2 - 
Послуги з реставрації тіл 3-5 - 
Перевезення тіла в морг 2 - 
Катафальні перевезення 1 1 
Послуги з кремації 2 - 
Послуги кладовища 1-2 - 

Джерело: сформована автором на основі [196]. 

 

Використовуючи дані табл. 1.2, можна помітити, що працівники 

ритуальних служб піддаються навіть набагато більшому моральному 

навантаженню ніж більшість учасників та клієнтів, яким надають ритуальні 

послуги. 

Ритуальні послуги, як такі, мають свою виняткову специфіку, не схожу 

на жодні інші послуги. Вони мають бути надані кожному клієнту 

ритуального обслуговування. Адже, кожен померлий повинен бути 

обов’язково похований незалежно від: 

- соціального статусу (тобто, ким він був за життя); 

- місця проживання чи смерті (тобто, де і з ким він жив, чи не було 

постійного місця проживання); 

- матеріального становища (тобто, не залежачи від матеріального 

ставища близьких та рідних покійного); 

- національності, віросповідання або громадянства. 

Ще однією особливістю ритуальних послуг є швидкість їх надання, 

адже не можна змушувати клієнта довго чекати, вимагати великої кількості 

довідок, які необхідні для оформлення факту смерті. 
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Враховуючи соціальну значущість та психоемоційну складову наданих 

ритуальних послуг, багато дослідників виділяють економічну 

раціональність / ірраціональність покупців і відсутність прагнення до 

фінансової вигоди. Так, Вівіана Зелізер в книзі «Соціальне значення грошей» 

пише, що для бідних людей гроші на випадок смерті завжди були «свого 

роду священним видом витрат», що вони відрізнялися від грошей на оренду 

житла, їжу, одяг і навіть зберігалися окремо [49]. При організації похорону 

малозабезпечені верстви населення завжди проявляли надмірну 

марнотратність, що, з точки зору середнього класу, було нераціональним. 

Зелізер приходить до висновку, що, оскільки перед лицем смерті гроші 

втрачають свою цінність, люди готові витрачати значні суми на проведення 

похорону близьких та родичів, що свідчить про економічну ірраціональність 

бідних верств населення. Водночас вона не заперечує, що подібна поведінка 

є культурно раціональною [49]. 

Досліджуючи питання раціональності / ірраціональності покупців на 

ринку ритуальних послуг, можна помітити, що вона є ситуативною, оскільки 

залежить від того, хто помер, тобто від цінності конкретного індивіда для 

родичів померлого та суспільства загалом [229]. Тому неправильно називати 

поведінку покупців на ринку ритуальних послуг нераціональною, адже її 

можна описати чотирма типами соціальної поведінки за Вебером 

(див. рис.1.4). 

Типи
соціальної
поведінки

цілераціональні

ціннісно-раціональні

традиційні

афективні
 

Рис.1.4. Типи соціальної поведінки на ринку ритуальних послуг 

Джерело: сформована автором на основі [76]. 
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Покупець може вести себе цілераціонально, наприклад, коли укладає 

прижиттєвий договір, купує заздалегідь місце на кладовищі або, коли 

покупцем є держава. Він може діяти ціннісно-раціонально, якщо для нього 

важливо підкреслити свій власний статус і статус померлого індивіда в очах 

спільноти, тоді трата великих грошових сум буде сигналом статусу покупця. 

Він може покладатися виключно на релігійні традиції організації похорону та 

на послідовне дотримання всіх обов’язкових ритуальних практик. І, нарешті, 

він може бути емоційно-схильним і не усвідомлювати своїх дій, легко 

погоджуючись на будь-який запропонований варіант. 

Зазначені особливості послуг сфери ритуального обслуговування 

населення формують особливу взаємодію між організаціями, що їх надають, 

та клієнтом, який перебуває у важкому психо-емоційному стані. Оскільки 

частина такої взаємодії гарантується державою, то формування прозорості 

відносин між усіма учасниками ринку має бути в основі ефективної політики 

державного регулювання сферою ритуальних послуг. 

 

1.2. Засади державного регулювання сфери ритуальних послуг в 

Україні 

 

Оскільки ринок ритуальних послуг відноситься до абсолютних ринків, 

тому забезпечення законодавчо закріплених соціальних прав, гарантій і 

стандартів життя населення лежить в основі державного регулювання ринку 

ритуальних послуг. Воно полягає у здійсненні державою організаційно-

управлінських, інституційних та економічних функцій через реалізацію 

нормативно-правового регулювання, податкової та конкурентної політики, 

яка спрямована на формування фінансово стійкої та конкурентоспроможної 

сфери ритуальних послуг, здатної задовільнити потреби споживачів в якісних 

товарах та послугах похоронно-ритуального спрямування. 

Так, відповідно до статті 6 Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. 

«Про поховання та похоронну справу» (зі змінами № 1194-VII від 
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09.04.2014 р.) закріплено право громадян на поховання їхнього тіла та 

волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті, що може бути 

виражене в [117, 133]: 

- побажанні бути похованим у певному місці, за певними звичаями, 

поруч з певними раніше померлими чи бути підданим кремації; 

- дорученні виконати своє волевиявлення певній особі; 

- іншому дорученні, що не суперечить чинному законодавству. 

Ринок ритуальних послуг за своєю суттю відноситься до «абсолютних» 

ринків, оскільки стосується всіх жителів. Він заснований на досить жорсткій 

залежності покупців від запропонованого асортименту послуг, тому 

характеризується значною стабільністю та консервативністю. Ці особливості 

ринку ритуальних послуг роблять його менш схильним до негативних 

кризових проявів економіки, коли споживачі починають орієнтуватися на 

більш економічні пропозиції, або ж відмовляються від оплати частини 

похорону [78]. За таких умов, держава активно втручається в процеси 

ціноутворення на відповідні послуги, а також, у ряді випадків, надає 

допомогу споживачам, беручи на себе витрати на похорон. При цьому 

найважливішою функцією держави в сфері ритуальних послуг, яка, на нашу 

думку, не повною мірою здійснюється в Україні, є проведення 

цілеспрямованої діяльності з розвитку конкуренції на цьому ринку. 

У цілому, виключною компетенцією держави в розглянутій сфері є 

виконання таких основних функцій [27]:  

1) забезпечення всіх гарантій щодо поховання громадян, визначених 

законодавством України; 

2) повний контроль відносин в частині створення та експлуатації місць 

поховань; 

3) чітке визначення меж між галузями, в частині визначення та 

розмежування видів економічної діяльності та взаємовідносин на цих межах; 

4) встановлення базових кваліфікаційних та технологічних галузевих 

вимог; 
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5) відродження і розвиток ритуальних і обрядових традицій. 

Слід зазначити, що сфера ритуально-похоронних послуг входить до 

складу побутового обслуговування населення. Об’єкт сфери ритуальних 

послуг є невід’ємною частиною інфраструктури міських і сільських 

поселень, що, відповідно, регулюється державними органами та органами 

місцевого самоврядування [171, с. 3]. 

Система надання ритуально-похоронних послуг, як у світовій практиці 

так і в Україні, є достатньо алгоритмізованою. Вона охоплює етапи від 

реєстрації факту смерті до етапу догляду за місцем поховання і надгробними 

спорудами, про що зазначено в Наказі Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства № 10 від 03.03.1995 р. «Про 

затвердження Правил організації поховання та ритуального обслуговування в 

населених пунктах України» [130]. 

Для кращого унаочнення розуміння ролі держави та місцевих органів 

влади в регулюванні сфери ритуальних послуг в Україні, можна використати 

укрупнену схему діючого алгоритму надання ритуально-похоронних послуг 

населенню (див. рис. 1.5). 

Відповідно до схеми Рис. 1.5, у випадку, коли виявлено, що настання 

смерті носило насильницький характер за висновками судово-медичної 

експертизи, справу передають до прокуратури з метою відкриття 

кримінального провадження. Державну ж реєстрацію ненасильницької смерті 

проводять за заявою родичів померлого, представників органу опіки та 

піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації 

закладу охорони здоров’я, де настала смерть та інших осіб. Заяву про 

державну реєстрацію смерті подають не пізніше трьох днів з дня настання 

смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського 

свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть – не пізніше п’яти 

днів [117]. 
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Факт смерті

Передача інформації про факт смерті органам
«102» та «103». Констатація смерті
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Рис. 1.5. Алгоритм надання ритуально-похоронних послуг в Україні 

Джерело: розроблена автором. 
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Підставою для державної реєстрації смерті є документи, що 

регламентовані Наказом Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства охорони здоров’я України та Генеральної прокуратури України 

№ 1095/955/119 від 28.11.2012 р. «Про затвердження Порядку взаємодії між 

органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури 

України при встановленні факту смерті людини», а саме [128]: 

- лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого 

затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 545 від 

08.08.2006 р., яка видається  лікарем медичного закладу, що лікував 

померлого, на підставі спостережень за хворим і записів у медичній 

документації, обов’язково з поміткою «остаточне», «попереднє», «замість 

попереднього» чи «замість остаточного»; 

- фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої 

затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 545 від 

08.08.2006 р.; 

- лікарське свідоцтво про перинатальну смерть; 

- рішення суду про оголошення особи померлою; 

- рішення суду про встановлення факту смерті особи в  певний час; 

- повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України 

у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових 

органів; 

- повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, 

надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть. 

Державна реєстрація смерті за заявою, поданою у терміни, визначені 

законом, та до спливу одного року з дня настання смерті, проводиться за 

останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи 

виявлення трупа або за місцем поховання [128]. 

Після проведення реєстрації смерті в державному органі реєстрації 

актів цивільного стану (РАЦС), видають свідоцтво про смерть, копію 

державного зразка якого подано на рис. 1 Додатку Д, та витяг з Державного 
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реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги 

на поховання. Порядок надання допомоги та її розміри залежать від того, до 

якої категорії (дитина, пенсіонер, інвалід тощо) належить померла особа. Від 

цього також залежить і те, яка установа (чи за рахунок державного чи 

місцевого бюджетів) буде виплачувати цю допомогу, що закріплено в Законі 

України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу» 

та Постанові Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 р. «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого».  

Згідно зі статтею 12 Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про 

поховання та похоронну справу» особа, яка зобов’язалася поховати 

померлого, на підставі свідоцтва про смерть звертається до ритуальної 

служби для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Зразок-

копія стандартного договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання подано в Додатку Е. У договорі вказують найменування всіх 

послуг, їх ціну, вимоги, місце та терміни виконання, що скріплюють 

підписом замовника та підписом і печаткою виконавця. 

Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, також може звернутися 

до суб’єкта господарювання, що виявив бажання працювати на ринку 

ритуальних послуг (надалі – суб’єкт господарювання), і який згідно із 

Законом України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну 

справу» уклав договір з ритуальною службою про надання таких послуг 

відповідно до переліку із зазначенням прав, обов’язків та відповідальності 

сторін. Стандартний зразок такого договору подано в Додатку Ж.  

Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких 

передається замовнику, другий – ритуальній службі або суб’єкту 

господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання, особі, що зобов’язалась поховати померлого, 
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надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на 

надання ритуальних послуг, пов’язаних з організацією поховання та 

реалізацією предметів ритуальної належності [130]. 

На етапі оформлення договору-замовлення, особа, що зобов’язалась 

поховати померлого, має право у процесі виконання замовлення внести до 

нього часткові зміни. Ці зміни повинні бути прийняті ритуальною службою 

або суб’єктом господарювання до виконання за умови, що їх виконання 

технічно і технологічно можливе. 

Українським законодавством заборонено надавати послуги без 

оформлення договору-замовлення. Як зазначено у ч.8 ст.10 Закону України 

№ 10230-ХІI від 12.05.1991 р. «Про захист прав споживачів» (зі змінами 

№ 77-VІІI від 28.12.2014 р.), виконавець, залежно від характеру і специфіки 

виконаної роботи (наданої послуги), зобов’язаний видати споживачеві 

розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання 

послуги). Хоча на практиці ця умова часто порушується, оскільки родичі 

померлого не завжди знають свої права, а ритуальні організації, таким чином, 

намагаються приховати частину послуг, які необхідно надавати на 

безоплатній основі. 

Після церемонії прощання, ритуальні служби забезпечують 

транспортування тіла померлих громадян в місце поховання, що повинне 

здійснюватися автотранспортними засобами з ритуальною символікою, які 

відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України № 208 від 22.06.2006 р. «Про 

запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів 

господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла 

померлого» (зі змінами № 405 від 21.12.2009 р.). 

Відповідно до ст. 25 Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про 

поховання та похоронну справу», за зверненням до спеціалізованого 

комунального підприємства (а в разі його відсутності – виконавчого органу 

сільської, селищної чи міської ради) виконавця волевиявлення померлого або 
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особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території 

кладовища безоплатно виділяється місце на кладовищі, у крематорії, 

колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації 

поховання померлих, відповідно до затвердженої проектної документації. 

Цим ж органом видається відповідне свідоцтво як користувачу місця 

поховання, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-

комунального господарства (зразок подано на рис. 2 Додатку Д) [117]. 

За бажанням одного з родичів, визначених у ч. 5 ст. 6 Закону України 

№ 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу», для 

поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для 

родинного поховання. 

У ст. 26 Закону визначено види поховань померлих з урахуванням 

етнічних, релігійних чи культурних традицій. Поховання померлих можна 

здійснювати різними способами з дотриманням вимог Державних санітарних 

правил та норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування 

і утримання кладовищ у населених пунктах України». 

На основі свідоцтва про поховання, облаштовуючи місце поховання, 

необхідно дотримуватися вимог державних стандартів, інших норм і правил, 

встановлених законодавством, відповідно до укладеного договору-

замовлення з ритуальною організацією [117]. 

Так, в пункті 2.6 Порядку утримання кладовищ та інших місць 

поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгоспу України) 

№ 193 від 19.11.2003 р. та зареєстрованого в Мін’юсті України за 

№ 1113/9712 від 08.09.2004 р., визначені розміри могили на кладовищі з 

урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов (див. табл.1.3). 
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Таблиця 1.3 

Розміри земельних ділянок під поховання на кладовищах 

Назва 
Розмір (не менше) 

Земельної ділянки Могили 
площа, м2 довжина, м ширина, м довжина, м ширина, м глибина, м 

Родинне 6,6 2,2 3,0 2,0 1,0 1,5 від 
кришки гробу 
до поверхні 

Подвійне 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0 
Одинарне 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0 

Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8  
Джерело: сформована автором на основі [111]. 

 

Зазначений Порядок, яким встановлено розміри земельних ділянок під 

могилу на кладовищі, узгоджений з Мінпраці, Міністерством внутрішніх 

справ, Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством охорони здоров’я, 

Держкомземом, Антимонольним комітетом, Держспоживстандартом та 

Держпідприємництвом і є обов’язковим для виконання виконавчими 

органами сільських, селищних та міських рад [130]. 

При наданні послуги з копання могили на кладовищі, виконавець 

послуги гарантує збереження могил та намогильних (пам’ятних) споруд, що 

встановлюються на могилах та увічнюють пам’ять про померлих, та інших 

елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями. 

Виконавець послуги відшкодовує матеріальні збитки у разі їх пошкодження, 

як це передбачено п. 3.2.2. Примірного договору про надання ритуальних 

послуг, додатку до Типового положення про ритуальну службу в Україні, 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 

19.11.2003 р. та зареєстрованого в Мін’юсті України за № 1110/9709 від 

08.09.2004 р. [111]. 

Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів 

на кладовищах надають земельну ділянку під одинарне поховання. 

Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

За рішенням виконкомів міських рад у місцях поховання можуть бути 
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відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) 

військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для 

поховання померлих за національною та релігійною ознакою [130]. 

Для почесних поховань за рішенням міської ради муніципального 

утворення можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць 

поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і 

кургани Слави. 

Слід зазначити, що відповідно до Закону України № 1102-IV від 

10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу», резервування місця 

поховання для майбутнього захоронення не передбачене. 

Виконком міської (селищної або сільської) ради може прийняти 

рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі 

закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для 

облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих 

можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в 

могилах за згодою користувачів [111]. 

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація 

трупа, які здійснюють згідно зі статтею 192 Кримінально-процесуального 

кодексу України [117]. Їх проводять, зазвичай, у зимовий період, через рік 

після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки – при похованні у 

зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. 

Ексгумацію проводять у присутності медичного працівника, участь якого при 

проведенні перепоховання забезпечує замовник [130]. Після ексгумації 

могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна 

травою. 

Про виймання останків із могили роблять запис у Книзі реєстрації 

поховань та перепоховань померлих громадян, а при похованні в іншому 

місці – новий запис до Книги реєстрації. 

Відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу № 193 від 19.11.2003 р. та 
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зареєстрованого в Мін’юсті за № 1113/9712 від 08.09.2004 р. [111], місця 

поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, 

упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв’язком із 

населеним пунктом. 

Територія будь-якого місця поховання обов’язково має бути 

огородженою, поділеною на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж 

собою дорогами шириною 3,5 метра (з розрахунку для одностороннього 

руху). Місця для роз’їзду автотранспорту повинні розташовуватися на 

перехресті доріг і забезпечувати радіус повороту. Проїжджа частина 

центральної дороги повинна бути шириною до 9 м. Сектори території місць 

поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути 

один метр, між ділянками поховань в ряду – 0,5 метра, що, в переважній 

більшості, не дотримується на кладовищах України. 

Також, на кожній території місць поховань мають бути розміщені 

[111]: 

- господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі; 

- будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки 

трауру, ритуальні майданчики тощо; 

- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, 

вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в 

разі їх відсутності використовують ємності для води; 

- освітлення; 

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо; 

- каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за 

відсутності каналізації – туалети з водонепроникною вигрібною ямою, до 

якої забезпечено вільний під’їзд асенізаційного транспорту). 

На території місця поховання не можуть бути розташовані об’єкти будь 

якої форми власності, крім комунальної, за винятком намогильних споруд, 

склепів та колумбарних ніші, елементів благоустрою, які є власністю 

користувача, згідно зі свідоцтвом про поховання, охорону яких здійснюють 
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за рахунок коштів міського бюджету. 

Свідоцтво про поховання також дає право на встановлення намогильної 

споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, 

облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать 

чинному законодавству та відповідають вимогам національного стандарту 

ДСТУ Б В.2.2-35:2013 «Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні 

вимоги» та ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013 «Настанова з улаштування квітників та 

огорож намогильних». Цим національним стандартом визначено, що на 

могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, 

встановлювати намогильні споруди та елементи благоустрою необхідно після 

просадки ґрунту. У випадку руйнування споруд, установлених під час 

просадки ґрунту, відповідальність несуть замовник і виконавець відповідно 

до договірних умов, що визначають гарантійний термін їх експлуатації [111]. 

Установлені намогильні споруди реєструються муніципальною 

ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд кладовища. 

Після виконання робіт з облаштування могили користувач 

зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення 

сміття до спеціально відведених місць на кладовищі. Контроль за 

дотриманням цих вимог і правил здійснює керівництво відповідного 

кладовища. 

Розглянувши алгоритм системи надання ритуально-похоронних послуг, 

можна виокремити основні зобов’язання ритуальних служб: 

- укладати договори-замовлення, згідно з якими організовують та 

проводять поховання померлих; 

- створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак; 

- розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з 

різними фінансовими можливостями; 
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- забезпечувати конфіденційність інформації про померлого; 

- організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань 

відповідно до кошторису; 

- забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 

Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну 

справу»; 

- безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом 

померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення); 

- реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі 

реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, намогильні 

споруди – в Книзі обліку намогильних споруд; 

- видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на 

замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на 

кладовищах; 

- укладати із суб’єктом господарювання договори про надання 

ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих 

їх видів; 

- здійснювати інші функції відповідно до Закону України № 1102-IV 

від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу». 

Відповідно до ст. 8 Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про 

поховання та похоронну справу» та Закону України № 1023-ХІI від 

12.05.1991 р. «Про захист прав споживачів» (зі змінами № 675-VIII від 

03.09.2015 р.), органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в 

межах своєї компетенції, зокрема, здійснюють контроль захисту прав 

споживачів у частині надання суб’єктами господарювання ритуальних послуг 

та реалізацією ними предметів ритуальної належності. 

Одночасно, відповідно до ст. 71 Закону України № 280/97-ВР від 

21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами № 1508-

VII від 17.06.2014 р.), органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають 

права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 
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самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією 

України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування [132]. 

Отже, в Україні достатньо напрацьована нормативно-законодавча база, 

яка окреслює поле діяльності організацій, що працюють в сфері надання 

ритуальних послуг населенню. Проте, незважаючи на те, що існує окремий 

Закон України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну 

справу», в якому офіційно затверджено порядок утримання кладовищ та 

інших місць поховання, державні санітарні норми і навіть єдина методика 

визначення вартості надання громадянам окремих видів ритуальних послуг. 

Непорозуміння, а як результат недоопрацювання та маніпуляції з законом, 

виникають вже на етапі перевезення тіла померлого з дому до місця 

зберігання.  

У наказі Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 р. 

«Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання 

і ритуального обслуговування населення», що зареєстрований в Мін’юсті 

України за № 1112/9711 від 08.09.2004 р., чітко прописано тільки процес 

доставки в морг тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання 

або ж тих, від кого відмовилися рідні. Їх, для встановлення причин смерті, в 

морг повинні доставляти органи внутрішніх справ. А щодо інших категорій 

громадян, то про їх перевезення нічого у вимогах не сказано. Нечіткість норм 

стає підґрунтям зловживання ритуальних фірм санітарно-гігієнічними 

нормами в процесі перевезення труни з тілом померлого. Зафіксовано чимало 

випадків, коли воно здійснювалось громадським транспортом, який після 

цього, навіть без санітарної обробки, повертався на маршрут [173]. 

Також, порушуючи ст. 4 та ст.7 Закону України № 1102-IV від 

10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу» щодо конфіденційності 

інформації про померлого, деякі особи з медперсоналу чи правоохоронних 

органів за фінансову винагороду надають інформацію про факт смерті. 
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Щоб надалі виключити ці порушення, у 2012 році був розроблений 

проект наказу про внесення змін до вимог надання необхідного мінімального 

переліку ритуальних послуг [173]. У ньому пропонували чітко прописати: 

доставка тіл померлих до місць їх зберігання – не ритуальна послуга. А тому 

здійснювати її мають органи внутрішніх справ або установи охорони 

здоров’я. Іншим установам, організаціям і суб’єктам господарювання всіх 

форм власності пропонувалось категорично заборонити цей вид діяльності. 

Але станом на вересень 2016 року наказ не прийнятий до виконання 

Державним комітетом України з питань житлово-комунального 

господарства. На нашу думку, неприйняття цього наказу дозволяє 

ритуальним фірмам удосконалювати та розвивати якість надання ритуальної 

послуги – перевезення тіла померлого, про що детальніше описано в 

пункті 3.2. дисертаційного дослідження. 

Ще одним порушенням законодавства України в похоронній справі є 

те, що у великих містах за кращі місця поховання родичам померлих 

пропонують внести додаткові неофіційну плату, хоча згідно зі ст. 25 Закону 

України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу» 

такі місця повинні виділятися безкоштовно. В Україні ця ситуація стала 

можливою, по-перше, за рахунок погано розвиненої інфраструктури, а також 

обмеженою кількістю місць поховань, що зумовлено гострою потребою у 

створенні понад 430 нових місць поховань (див. Додаток А). Частково цю 

ситуацію можна покращити за рахунок підпоховання в могили (за згоди 

родичів померлого, якщо такі є), де вже похована людина, з дня смерті якої 

минуло понад 20 років. Але це не допоможе кардинально вирішити питання 

дефіциту землі. Другою причиною появи хабарництва, на нашу думку, є 

бажання родичів компактно розташовувати могили довкола близьких та 

знайомих. 

Хоча б частково вирішити цю проблему, могла б популяризація 

кремації. Так, в Україні у 2014 році таким способом було поховано 20 тис. 

померлих осіб, що складає тільки 3% від загальної кількості померлих [177]. 
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При цьому крематорії функціонують лише в Одесі, Харкові та Києві. До сих 

пір не вирішено питання створення нових крематоріїв, для чого потрібно 

внести зміни в закони України, що регулюють сферу ритуальних послуг. 

Основні пропозиції з вирішення цього питання містяться в пункті 3.2. 

дисертаційного дослідження.  

Велика частина учасників ринку ритуальних послуг констатують [27, 

117, 173], що з часу прийняття Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. 

«Про поховання та похоронну справу», конкурентне середовище в цій сфері 

майже не створене. Таким чином, можна сформувати основні завдання 

державного регулювання сфери ритуальних послуг в напрямку формування 

конкурентної ситуації на ринку ритуальних послуг: 

- розвиток системи регулювання діяльності підприємств цієї сфери; 

- підвищення поінформованості покупців ритуальних послуг; 

- підвищення впливу споживачів на конкуренцію в сфері ритуальних 

послуг; 

- підтримка входження на ринок нових учасників; 

- формування повного переліку ритуальних послуг у законодавстві; 

- проведення комплексної та масштабної інвентаризації кладовищ; 

- зменшення та ліквідація на ринку нелегальних ритуальних фірм. 

На рис. 1.6 згруповано та узагальнено основні проблеми сфери 

ритуальних послуг в Україні. 

Але, мабуть, основна проблема цієї сфери – відсутність єдиного 

бачення її подальшого розвитку. Державні та місцеві органи влади 

відстоюють інтереси комунальних підприємств і наполягають на посиленні 

ролі держави в контролі та діяльності цього ринку. Приватні ж структури 

відстоюють думку, що, тільки запровадження ринкових механізмів та 

створення умов для вільної конкуренції, допоможуть подолати корупцію і 

порушення у сфері надання ритуальних послуг населенню в Україні. 
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Рис.1.6. Основні проблеми сфери ритуальних послуг в Україні 

Джерело: сформована автором на основі [78, 173]. 

 

Тому, пропонуємо розглянути досвід організації діяльності ритуальних 

фірм та регулювання сфери ритуальних послуг зарубіжних країн. Це 

допоможе сформулювати пропозиції щодо удосконалення якості та 

механізмів надання ритуальних товарів і послуг, а також виробити 

пропозицію щодо стратегічного розвитку ритуально-похоронного бізнесу в 

Україні. 

 

1.3. Зарубіжна практика державного регулювання сфери 

ритуальних послуг 

 

Для вивчення основ діяльності та регулювання в сфері ритуальних 

послуг в Україні необхідно звернути увагу на аналогічний досвід зарубіжних 

країн. 

Великий вплив на формування та розвиток сфери ритуальних послуг 

мають релігійні, культурні та національні традиції населення тої чи іншої 
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країни. Існують цілі народи, які дивляться на смерть і на таїнство поховання 

дещо інакше, що й відображається, в першу чергу, на пропозиції та 

оригінальності надання ритуальних послуг населенню. 

Європа та Америка пройшли довгий процес природного формування 

конкурентного ринку в більшості галузей національних економік, до складу 

яких включена сфера ритуальних послуг. У багатьох країнах розвинувся 

інститут саморегулювання бізнесу, за якого підприємства сфери ритуальних 

послуг виробили так званий «кодекс честі» або правила поведінки, яких 

намагалися дотримуватися [63, 238, 239]. Такі правила іноді отримували 

статус формальних, або ж обов’язкових до виконання всіма учасниками 

ринку. 

Здійснюючи аналіз зарубіжного досвіду, слід виділити головні базові 

критерії, на виконанні яких будується вся система регулювання ринку 

ритуально-похоронного обслуговування населення в країнах Європи і США. 

1. Державне регулювання похоронної справи. 

2. Стандартизація роботи об’єктів похоронного призначення. 

3. Раціональне використання землі. 

4. Система орендних відносин щодо надання ділянки землі для 

поховання та колумбарної ніші. 

Найбільш динамічно сфера ритуальних послуг почала розвиватися з 

середини 80-х р.р. ХХ століття в Сполучених Штатах Америки (США). 

Регулювання похоронної галузі в цій країні здійснюється на кількох рівнях, 

основою яких виступають похоронні правила, встановлені Федеральною 

торговою комісією США [222]. Ці правила визначають загальні вимоги до 

організацій, що здійснюють діяльність у сфері ритуальних послуг. Більшість 

штатів встановили заборону на введення в оману споживача з питань норм 

законодавства, цін і характеристик товарів та послуг для того, щоб споживачі 

мали уявлення про необхідні процедури організації похорон та могли 

зробити усвідомлений вибір. Наприклад, влада штату Флорида зобов’язує 

похоронні організації вказувати у всіх контрактах з покупцями номер гарячої 
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безкоштовної телефонної лінії, за якою покупці можуть дізнатися всю 

необхідну їм інформацію про організацію похорон і нормативи в цій сфері 

[237]. 

За регулювання сфери ритуальних послуг на рівні штату відповідає 

один або кілька спеціалізованих департаментів. У кожному штаті також існує 

асоціація працівників похоронних служб і асоціація споживачів. Ці три 

ключові групи формують систему регулювання діяльності підприємств сфери 

ритуальних послуг в США (див. рис. 1.7). Причому, основні функції 

регулювання виконують органи влади та управління штату. 

 

Федеральна торгова комісія США

Асоціація працівників 
похоронних служб

Асоціація споживачів 
похоронно-ритуальних 

товарів та послуг
 

Рис.1.7. Система регулювання дільності підприємств  

сфери ритуальних послуг в США 

Джерело: побудована автором на основі [78]. 

 

Практично всі напрямки діяльності в сфері ритуальних послуг в США 

підлягають ліцензуванню. Згідно з дослідженням Головного бюджетно-

контрольного управління, у більшості штатів, щорічному ліцензуванню 

підлягають [219]: діяльність похоронних будинків, кладовищ, крематоріїв, 

похоронних директорів, бальзамувальників, а також діяльність з укладення 

прижиттєвих договорів на послуги з поховання. Крім того, владою цих 

штатів здійснюються регулярні перевірки організацій, похоронних агентів і 

бальзамувальників на відповідність вимогам законодавства [78]. 

Особливі вимоги ставляться до похоронних будинків, які 

використовують двояко: в одних випадках, в них проводять комплекс робіт з 
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підготовки померлих, включаючи збереження в охолоджувальних камерах до 

похорону; в інших – у траурних залах відбуваються урочисто-траурні 

церемонії прощання [114]. Подібне використання виробничих площ, на наш 

думку, є економічно доцільним для українських умов. 

Під час організації діяльності з укладення прижиттєвих договорів на 

послуги поховання, похоронні фірми частково або повністю поміщають 

внесені клієнтами кошти в траст-фонди США – це може слугувати гарантією 

для споживачів, що організація та проведення похорону відбудеться, навіть 

якщо похоронна компанія збанкрутує [78]. 

У США логістику похорон забезпечує похоронний директор. Він 

зобов’язаний отримати всі необхідні документи, пов’язані зі смертю, 

представити ці документи у відповідний державний орган і отримати 

свідоцтво про смерть.  

У всіх штатах США ліцензування похоронних директорів є 

обов’язковою нормою. У різних штатах законодавство за своєю сутністю є 

різним, але загалом вимоги єдині: не молодше 21 року, два роки навчання 

похоронній професії у відповідному навчальному закладі, один рік 

стажування в якості учня, складання кваліфікаційних іспитів [137]. 

Програми підготовки фахівців похоронної професії в коледжах 

передбачають від двох до чотирьох років навчання. У США акредитовано 

близько 50 програм навчання в похоронній справі. Більше 30 штатів 

вимагають постійного навчання та підвищення кваліфікації похоронних 

директорів. Останнє є підставою для продовження ліцензій. 

Стажування випускників цих програм проводиться під патронажем 

досвідчених ліцензованих похоронних директорів. Залежно від закону штату, 

стажування може тривати від року до трьох років до, після або під час 

навчання в спеціальному навчальному закладі. Стажування дає практичні 

навички у всіх аспектах похоронної справи – від бальзамування до відправки 

тіла за кордон. Державні іспити зазвичай включають усну, письмову та 

практичну частини. Директора, який бажає працювати в іншому штаті, 



50 

можуть попросити повторно скласти іспит в цьому штаті. Однак багато 

штатів мають внутрішні домовленості про ліцензування працівників без 

переекзаменування [137]. 

У цілому, для сфери ритуальних послуг в США притаманна ефективна 

система регулювання, а також формалізована система зв’язків і відносин між 

організаціями та її складовими. 

Похоронний бізнес Франції можна розглядати як наочний приклад 

збереження похоронних традицій. Діяльність похоронних фірм у цій країні 

підпорядкована Загальному кодексу адміністративно-територіальних 

утворень (ЗКАТУ), на основі якого сформовано довідник «Кодекс практики 

похоронних організацій» [214]. У ньому відображені усі законодавчі акти, 

положення, правила, які так чи інакше пов’язані з діяльністю похоронних 

операторів. 

Похоронними операторами, діяльність яких підлягає обов’язковому 

ліцензуванню, іменуються організації, які надають на постійній основі 

похоронні послуги населенню. Ліцензуванню не підлягає діяльність 

постачальників похоронного приладдя, якщо вони не надають свої послуги 

безпосередньо сім’ям померлих [214]. Усі фірми та особи, які перебувають у 

прямому контакті з сім’ями померлих і надають послуги, повинні мати дозвіл 

(ліцензію) на діяльність з організації похорону. 

Відносно діяльності агентів-посередників похоронних послуг, які 

направляють родичів до того чи іншого похоронного оператора, введена 

сувора законодавча норма. Стаття 16 Закону Французької Республіки 

№ 2008-1350 «Про похоронне законодавство» від 19 грудня 2008 року 

(надалі – Закону № 2008-1350) передбачає кримінальне покарання за підкуп 

посадових осіб: «Особа, яка володіє, у зв’язку з професійною діяльністю, 

інформацією про факти смерті, прямо або опосередковано отримує 

винагороду за надану інформацію, карається 3-ма роками позбавлення волі 

або штрафом до 60 000 євро» [227]. 
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Підприємства, фірми або асоціації, які направляють сім’ї до певного 

похоронного оператора, за законодавством Франції, здійснюють таким чином 

діяльність з організації похорону, для чого вони зобов’язані отримати дозвіл 

на здійснення похоронної діяльності. 

Керівниками підприємства, що здійснює регламентовану похоронну 

діяльність можуть бути тільки громадяни Франції або однієї з країн-членів 

Європейського співтовариства. Іноземці можуть бути тільки акціонерами або 

виконувати інші функції, ніж функція керівника. 

У Франції розвинена мережа салонів похоронних церемоній та 

крематоріїв, які контролюються комісією департаменту з безпеки, що видає 

дозволи на їх функціонування терміном у 2, 3 та 5 років. 

Стаття L. 2223-23 Закону № 2008-1350 передбачає призупинення 

дозволу на діяльність на строк до одного року або відкликання ліцензії без 

права отримання нової, із занесенням цієї інформації в електронну картотеку 

похоронних операторів, які зазнали санкцій у вигляді відкликання або 

призупинення дії дозволу на діяльність у похоронній галузі. 

Законом № 2008-1350 також скасовано монополію комун і 

муніципалітетів на надання похоронних послуг. З 1998 р. похоронні послуги, 

які надають муніципальні утворення, похоронні фірми або будь-які інші 

приватні підприємства, носять характер промислової та комерційної 

громадської послуги. 

Згідно зі Статтею L. 2213-7 Закону № 2008-1350, поховання 

незаможних осіб здійснюється за рахунок державних коштів. 

Муніципалітети мають юридичну можливість укладати угоди з одним 

або кількома підприємствами для здійснення окремих видів робіт на 

комунальному цвинтарі, які фінансуються безпосередньо муніципалітетом. 

Складання свідоцтва про смерть є важливим актом, що має подвійне 

значення [214]: нормативне, оскільки воно необхідне для здійснення 

формальностей державних органів і практики похоронної діяльності; 
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епідеміологічне, як основний довідковий документ для аналізу статистики 

причин смертності. 

З національної статистики причин смертності випливають пріоритети 

діяльності та наукових досліджень міністерства охорони здоров’я Франції. 

Закон № 2008-1350 зобов’язує лікарів ретельно заповнювати свідоцтво про 

смерть, вказуючи всі патології, пов’язані з смертю, і передбачає санкції за 

неналежне виконання інструкції. Наявність свідоцтва – головна умова для 

здійснення поховання, дозвіл на яке видається органами запису актів 

громадянського стану. 

Відповідно до Статті R. 2223-76 Закону № 2008-1350 розміщення тіла в 

залі прощання є можливим тільки після пред’явлення свідоцтва про смерть, 

яке засвідчує, що смерть не була викликана одним з небезпечних 

інфекційних захворювань. Співробітники похоронних організацій при 

отриманні тіла зобов’язані вимагати від лікаря повного заповнення всіх 

документів. До лікарів – порушників цього правила можуть застосовуватися 

санкції у вигляді штрафу, відкликання ліцензії і навіть порушення 

кримінальної справи. 

Що стосується найбільш використовуваного ритуально-похоронного 

товару – труни, то на всій території Франції діє єдиний дозвіл на 

використання різних матеріалів, крім дерева, для їх виготовлення. Труна 

повинна відповідати характеристикам за складом, міцністю та 

герметичністю, що визначені постановою Міністерства охорони здоров’я та 

Національною радою похоронних операцій. Відповідно до Статті R. 2213-27 

Закону № 2008-1350 труна не повинна пропускати рідину в зовнішнє 

середовище, повинна містити абсорбуючу речовину та повинна бути 

забезпечена клапаном для фільтрації газів. 

Закриття труни проводиться з дозволу представника мерії, що є 

остаточним, за винятком випадків, коли ще триває судове слідство. 

У Статті R.2213-3 Закону № 2008-1350 сказано, що будь-які хімічні 

речовини і розчини, їх концентрації та дози, призначені для консервації тіла 
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померлої людини, повинні бути в обов’язковому порядку сертифіковані 

Міністерством охорони здоров’я та Радою з громадської гігієни Франції. 

Ініціатором видання довідника «Кодекс практики похоронних 

організацій» виступив колишній міністр, член Державної похоронного ради 

Франції Жан-П’єр Сюер. У своїй передмові до другого видання він писав: «Я 

радий, що похоронний довідник збільшив прозорість найважливішого 

сектора економіки та соціальної політики. Адресований працівникам 

похоронної сфери, довідник виявився подвійно ефективним, оскільки через 

похоронні будинки багато в чому стали краще поінформовані сім’ї, тобто 

кінцеві споживачі похоронних послуг. Наш розрахунок виявився 

правильним. Повага пам’яті померлих, їх останньої волі, необхідний захист 

сімей в той момент, коли вони проходять через важке випробування смертю і 

тому уразливі: зобов’язання щодо громадського порядку, пристойності, 

гігієни - все це вимагає суворого застосування ясних і точних правил» [214]. 

Управління кладовищами у Франції та їх охорону здійснює держава. 

Покійних зазвичай ховають у сімейних склепах, що є однією з особливостей 

похоронної культури цієї країни. Фірми сфери ритуальних послуг в цьому 

випадку отримують дохід не тільки від безпосереднього поховання, а й від 

проектування склепу та від догляду за склепом, за рахунок абонентської 

плати [114]. При цьому, санітарний термін (цвинтарний період) поховання 

становить 15 років. Для повторного поховання (підпоховання) до уже 

існуючої могили достатньо дозволу директора кладовища. 

У Федеративній Республіці Німеччина порядок проведення похорону 

та похоронна культура регламентуються переважно на рівні федеральних 

земель. У кожній землі Німеччини існує свій закон, таким чином, в країні 

немає єдиного уніфікованого закону про поховання та похоронну справу 

[205]. В окремих федеральних законах існують вимоги з приводу термінів 

поховання, законних видів поховання, правил роботи кладовищ тощо. 

Муніципальна влада і церква, за рахунок яких фінансується підтримання 

кладовищ, можуть встановлювати свої правила роботи кладовища, порядок 
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встановлення пам’ятників, а також розцінки на свої послуги, що не 

суперечать Федеральному Положенню про кладовища [152].  

Таким чином, можна спостерігати значні відмінності у регулюванні 

ритуально-похоронної справи у всіх 16 федеральних землях Німеччини, в 

основі яких є уподобання за видами поховання. Так, у південних землях, 

Баварії і Баден-Вюртемберзі, переважають поховання в землю, а у північних 

землях, а також округах східної Німеччини домінуючу позицію займає 

кремація. У деяких областях Тюрінгії та Саксонії рівень кремації перевищує 

90% від усіх поховань [115]. 

Більшість похоронних будинків у Німеччині – приватні сімейні фірми, 

що входять в Німецький союз похоронних організацій. Лише деякі похоронні 

фірми отримують фінансову підтримку муніципалітетів і місцевих органів 

управління. Тому сучасний розвиток похоронно-ритуальної діяльності в 

Німеччині можна охарактеризувати такими поняттями, як наростаюча 

кількість анонімних поховань, високий рівень професіоналізму та 

індивідуальний підхід. 

Високий рівень розвитку сфери ритуально-похоронного 

обслуговування населення в Німеччині пов’язаний з навчанням фахівців 

похоронної професії. У 1949 році були створені перші спеціальні курси 

навчання похоронній справі для похоронних директорів і танатопрактиків 

(бальзамувальників). Офіційно професія «похоронний директор» була 

законодавчо закріплена, починаючи з 1 серпня 2003 року [214, 244]. За 

ініціативою професійної Асоціації похоронних організацій Німеччини за 

значної фінансової підтримки федерального уряду і влади Баварії у 

м. Мюннерштадт у 1996 році був відкритий навчальний центр, де 

розташований єдиний в Європі «навчальний» цвинтар [244]. 

Похоронну галузь Фінляндії курує Асоціація похоронних організацій 

Фінляндії (АПОФ). Діяльність членів асоціації регламентується стандартами 

і правилами, нормами комерційної діяльності та кодексом професійної етики 

асоціації [112]. 
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До нормативної бази, що регулює галузь ритуально-похоронного 

обслуговування у Фінляндії відносять: санітарно-гігієнічні норми; закони, що 

регламентують комерційні відносини; норми землекористування і 

транспортування; податкове законодавство та ін. [112]. Усі законодавчі акти 

затверджує парламент. Найважливішим завданням АПОФ є участь у 

створенні законодавчої бази в галузі похоронної справи: фахівці асоціації 

вивчають пропозиції щодо змін у законодавстві, дають свої коментарі та 

оцінки. У цьому випадку в Асоціацію надходить офіційний запит з боку 

Спілки підприємців Фінляндії про експертний висновок щодо зміни закону 

про поховання. 

Асоціація похоронних організацій Фінляндії також видає тематичний 

журнал «Пісочний годинник», у якому інформує громадян про їхні права 

щодо отримання допомоги при похованні та дає інформацію про те, які 

можливості сьогодні існують в похоронній галузі [112]. Цей журнал також 

використовують в якості навчального посібника для підвищення кваліфікації 

працівників лікарень і кладовищ. 

Похоронна сфера в Фінляндії представлена приватними похоронними 

бюро, крематоріями, виробничими базами та парафіяльними кладовищами. 

Діяльність похоронних бюро в Фінляндії не ліцензується, однак 

контролюється податковими органами, управлінням з конкуренції, а також 

управлінням з охорони навколишнього середовища. 

Окрема стаття витрат при організації похорон у Фінляндії є платне 

оголошення в газеті. Така публікація має юридичну силу, адже у ній вказана 

дата смерті. Протягом шести місяців з дня смерті всі, у кого є майнові 

претензії до померлого (борги, спори, судові розгляди), можуть заявити про 

них нотаріусу, щоб після закінчення цього терміну, коли буде відкриватися 

справа про спадщину, борги померлого погасили зі спадщини [18]. 

Нашу увагу привернув досвід організації діяльності сфери ритуальних 

послуг в Чехії. Відмінною його рисою є централізоване надання громадянам 

комплексу послуг і похоронних засобів тільки в одній установі – в 
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похоронному бюро, яке називається «похоронна служба». Це дозволяє 

звільнити громадян від усіх турбот, пов’язаних з організацією похорону, 

виготовленням та встановленням пам’ятника. 

Саме за рахунок централізації послуг чеським похоронним конторам 

вдається багаторазово збільшувати одержуваний прибуток. 

Збереження померлих до похорону ні в житлових будівлях, ні в 

лікарнях не практикується. З житлових будинків і патологоанатомічних 

відділень лікарень померлих перевозять без супроводу родичів 

спецавтотранспортом похоронної служби в траурний зал або в крематорій, де 

їх утримуюють до похорону в охолодженому приміщенні в трунах. Таким 

чином, жоден похорон не починається з будинку або лікарні. Родичі 

померлого та інші учасники похорону прибувають прямо в крематорій або в 

траурний зал на урочисто-траурну церемонію прощання. 

Важливо зазначити, що не тільки законодавство Чехії, але й звичаї не 

дозволяють зберігати тіла покійних, а також організовувати проводи з 

будинку або лікарні. Адже саме таким чином максимально збільшується 

використання спеціалізованих похоронних об’єктів (моргів, залів прощання і 

т.д.), що дозволяє отримувати необхідний для розвитку бізнесу прибуток 

власникам цих об’єктів – похоронним організаціям [114]. 

Важливою умовою розвитку ритуально-похоронного обслуговування 

населення є управління змістом і розвитком кладовищ і місць поховань, яке 

в Європі здійснюється строго у відповідність з правилами благоустрою та їх 

розвитком. Кладовища багатьох країн знаходяться в компетенції 

комунальних служб, які в свою чергу вирішують питання планування, 

порядку, озеленення, матеріально-технічного забезпечення та розвитку всієї 

інфраструктури [182]. 

Наприклад, у Франції управління кладовищами, їх утримання та 

охорону забезпечує держава. Догляд за могилами здійснюють за рахунок 

абонентської плати, яку регулярно вносять родичі на підставі орендного 

договору, який укладають терміном на 5, 10, 25 років або цільового 
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договору, який передбачає довічне перебування урни або труни на 

конкретному місці [114, 182]. Система оренди економічно обґрунтована та 

надає можливість диференційовано підійти до кожного споживача 

похоронної послуги. 

Характерним прикладом детальної регламентації діяльності кладовищ 

і місць поховання в Європі є законодавство Німеччини, де федеральні та 

місцеві положення про кладовища, після опублікування набирають силу 

закону і є обов’язковими для загального виконання. 

Нижче, на рис.1.8 представлена сукупність основних положень та 

стандартів роботи кладовищ в Німеччині. 

 

«Правила поховання» -
регламентують тип труни, обряд

поховання, порядок траурної
церемонії.

«Правила розпорядку» -
визначають години роботи

кладовища і поведінку
відвідувачів на території

«Положення про права користувачів кладовища» -
встановлює типи могил, розміри, санітарні норми, право та 
терміни володіння могильною ділянкою та передачу права.

 
Рис. 1.8. Цвинтарне законодавство Німеччини 

Джерело: складена автором на основі [182]. 

 

Слід зазначити, що, незважаючи на сувору і детальну регламентацію, 

у німецьких громадян існує чимало проблем з приводу використання 

кладовищ. Найбільш складним питанням виконання цвинтарного 

законодавства є облаштування могильної ділянки, оскільки складно 

підпорядкувати бажання конкретної людини містобудівним вимогам та 

суспільним інтересам. 

У європейській практиці розміри і типи пам’ятників і надгробних 

споруд строго стандартизовані. У всіх положеннях про кладовища та місця 

поховання передбачений спеціальний розділ, присвячений цьому питанню, 
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де стандартизовані підходи до встановлення пам’ятника, закладки 

фундаменту, типу і розміру огорожі та бордюру, які забезпечують стійкість 

всієї надмогильної групи, а також порядок її ліквідації та утилізації [182]. 

Одночасно, регламентовані порядок догляду за місцем поховання, його 

утримання в належному стані та відповідальність за невиконання зазначених 

вище вимог. 

При цьому допускаються невеликі відхилення від норми, 

регламентовані місцевими органами управління, а будь яка зміна в 

плануванні могильної ділянки супроводжується справлянням додаткової 

плати до місцевого бюджету. 

На всій території Німеччини діють законодавчо встановлені норми 

площ для різних типів могильних ділянок та для різного типу поховань 

(див. табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Типи могильних ділянок на кладовищах Німеччини 

Тип ділянки Умови надання Розмір ділянки 
Типові могильні 
ділянки 

Стандартні могили, розташовані в 
суворій послідовності. 
Продовження оренди виключено 

2,5 м в довжину, 
1,2 м в ширину 

«Неординарні» 
могильні ділянки 

Місце могили обирають родичі, 
для поховання осіб з великими 
заслугами. Передбачено 
продовження оренди 

2,7 м в довжину, 
1,4 м в ширину 

Глибокі 
двоярусні 
поховання 

Могили для двох або більше 
поховань. Продовження права 
оренди поширюється на загальну 
площу всіх поховань. 

Збільшують в 
ширину на 1,4 м 
на кожне 
поховання 

«Типові» могили 
для поховання 
урн 

Поховання однієї-єдиної урни. Без 
права продовження оренди 

від 1×1 м до 
1,25×1,25 м 

«Неординарна» 
могила для урн 

Може бути збільшена до розміру, 
який відповідає захороненню 6 
урн. Передбачено продовження 
права оренди 

1,2 м в довжину, 
1,0 м в ширину 

Глибина усіх поховань становить 3,5 м. 
Джерело: складена автором на основі [182]. 
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Однією з основних проблем кладовищ країн Європи є раціональне 

використання земель. Для економії земельного фонду кладовищ, в країнах 

Європи впроваджено санітарний термін поховання, який зазвичай становить 

від 15 до 25 років [114, 182]. Досить часто для санітарного терміну 

встановлюють нижню межу.  

У Швеції, для економії до 20% території кладовища, відводять місця 

під поховання без огорожі, яка відводиться під прилеглі доріжки [114]. 

Однак культурні особливості країни та традиції поховання заперечують 

будівництво колумбарних стін, наявність яких у свою чергу змогло істотно 

збільшити економію землі, враховуючи високий до 80%, відсоток кремації 

[218, 225]. Тим же шляхом йдуть і інші скандинавські країни – Фінляндія і 

Норвегія. 

У цих країнах робота кладовищ побудована на чіткій відрегульованій 

системі взаємовідносин «держава - церковний прихід - замовник». Земля на 

кладовищах виділяється членам парафій безкоштовно. Оскільки у Фінляндії 

дві державні релігії – лютеранство і православ’я, то всі парафіяни платять 

податок на церкву – 1,75 % від зарплати на рік, в норвежців цей показник 

становить 2 %, тому витрати на оформлення документів невеликі [18]. 

Надалі члени їх сімей також можуть бути поховані на тому ж кладовищі. 

Найчастіше похорон оплачують з коштів покійного. Оплатити витрати 

можуть і родичі, вони також можуть скористатися матеріальною 

допомогою. 

У Німеччині ж, згідно 140 статті конституції ФРН, правом 

оподаткування податком мають релігійні громади, які є публічно-правовою 

корпорацією. Його розмір прямо залежить від нарахованого прибуткового 

податку. Так як в Німеччині прибутковий податок є прогресивним і 

нараховується тільки на дохід, що перевищує певний рівень, то така 

прив’язка церковного податку до прибуткового автоматично враховує 

платоспроможність віруючого. У зв’язку з цим тільки 35% віруючих 
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зобов’язані платити церковний податок, в число інших входять діти, дорослі 

з низьким доходом і пенсіонери. 

Розмір церковного податку встановлюється церковним керівництвом і 

законодавчо закріплюється парламентом федеральної землі. На даний 

момент він становить 8 % від прибуткового податку в Баварії і Баден-

Вюртемберзі, в інших землях – 9 %. При високих доходах розмір церковного 

податку обмежується зверху і не перевищує 2,75-3,5 % від оподатковуваного 

доходу [183]. 

Саме ж місце на кладовищі можна купити або зарезервувати для себе і 

за життя, але не довше, ніж на двадцять років. У такому випадку, родичам 

потрібно оплачувати догляд за могилою. Якщо у покійного не залишилося 

родичів або він жив на соціальну допомогу, держава візьме на себе всі 

витрати на похорон, включаючи й прощальну церемонію. 

Відмінною від норм і стандартів економії землі в європейських країнах, 

де практикується система обмеженого терміну недоторканності останків, слід 

назвати систему поховання Великобританії, яка до сих пір регламентується 

Законом про похоронну справу, що прийнятий у 1662 р. і значно доповнений 

у 1902 р. Відповідно до цього парламентського акту, самоврядування на 

місцях несе відповідальність за забезпечення місця поховання [91, 152]. 

У цій країні держава гарантує недоторканність похованих останків, і 

хоча дозволи на поховання видають терміном від 25 до 100 років, могила не 

буде використовуватися для іншого поховання. Існує законодавче положення 

з цього приводу (так званий Похоронний Акт від 1857 р.), що забороняє 

ексгумацію. Проте, визнаючи чинне похоронне законодавство надмірно 

консервативним і застарілим, з 2008 року дозволено ексгумацію та 

перепоховання, для здійснення яких відповідальні за могили особи 

отримують спеціальні ліцензії [102]. 

Істотною рисою, що відрізняє Великобританію від інших 

європейських країн в питаннях управління кладовищами є те, що кладовища 

відносять до паркового господарства і управляють відповідно до його 
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правил. Тому у Великобританії відсутнє централізоване управління 

наданням послуг з поховання та кремації [203, с. 28]. 

Іншим прикладом є Австрія, де згідно з діючим законодавством, 

адміністрація кладовища в установленому порядку, після закінчення строку 

договору оренди і в разі його не продовження, вилучає прах з колумбарної 

ніші і розвіює над полем пам’яті. Те саме стосується останків: їх акуратно 

ексгумують, кремують і також розвіюють, таким чином, звільняючи місце 

для наступних поховань [187, с. 150-154]. 

У всіх без винятку країнах Європи діють такі законодавчі норми, 

згідно з якими момент передавання тіла у землю регулюється державою. 

Таким чином, законодавчо закріплене право кожного на надання йому 

земельної ділянки та відповідно право на оформлення могили. Виконання 

таких державних гарантій так само регламентоване у всіх країнах Європи 

місцевими положеннями про кладовища. 

У об’єднаній Європі інтеграційні процеси стосуються також сфери 

ритуально-похоронного обслуговування: об’єднуються, напрацьовані у 

різних країнах, досвід і знання, формуються єдині вимоги, правила і норми. 

Великий внесок у цей процес вносить Європейська федерація похоронних 

послуг (EFFS), що працює над створенням єдиного європейського стандарту 

похоронного обслуговування. Також Національними інститутами 

стандартизації 28 країн 29 серпня 2005 р. був прийнятий європейський 

стандарт EN 15017 «Похоронні послуги. Вимоги. Німецький варіант 

EN 15017:2005» [182]. 

У цьому стандарті акцентовано увагу на найбільш поширеному в світі 

типі поховання – це поховання в землю, особливо в країнах з невеликою 

щільністю населення. Там, де місця для кладовищ замало, у стандарті 

EN 15017 «Похоронні послуги. Вимоги. Німецький варіант EN 15017:2005» 

пропонують вдаватись до кремації. Здійснення поховань шляхом кремації 

має певну соціальну ефективність, оскільки забезпечує право людини на 

вибір способу поховання. 
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У деяких культурах кремація є давнім і усталеним звичаєм і 

пояснюється, як правило, релігійними переконаннями. Скажімо, в Індії 

вважають, що спалювання тіла дає змогу душі легше розірвати зв’язок з ним і 

розпочати пошуки нового притулку [50, 188]. У індуїстів поширений звичай 

розсіювати прах померлого над священною річкою Ганг.  

Перші крематорії1 були побудовані в Італії в Мілані у 1875 році. Вже в 

20-х роках минулого століття в багатьох європейських містах навіть з 

населенням менше 100 тисяч жителів, вважали можливим мати крематорій, а 

в населених пунктах з кількістю жителів понад 110 тисяч сьогодні наявність 

крематорію є основою містобудівної санітарної норми [67]. 

Сьогодні кремація широко поширена в Північній Америці, Європі, 

обов’язкова у країнах Південно-Східної Азії. Так, у США налічується 2689 

крематоріїв; в Англії – 270; в Чехії – 27; в Китаї – 1745, у Франції – 163; в 

Японії – 1509 [218, 225]. В деяких країнах кремація, як ритуальна послуга, 

має значну частку ринку (див. рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Частка померлих осіб, який кремували  

у деяких країнах станом на 2014 рік 

Джерело: побудована автором на основі [218, 225]. 

1 Крематорій (від латинського «cremare» – спалювати, або ж «сrеmо» – горіти) – це ритуальна будівля, 
призначена для віддання тіл (останків) померлих вогню (кремації). 
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За даними Національної асоціації похоронних директорів США, 

спостерігається зростання популярності кремації в світі загалом 

див. табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Співвідношення кремації та традиційних поховань у світі 

Рік 
Вид  
поховання 

2005 2010 2013 2014 2015 2020 2030 

статистичні дані прогноз 

Кремація 32,3% 40,4% 45,4% 46,7% 48,5% 56,2% 71% 
Похорон 61,4% 53,3% 48,7% 47,3% 45,6% 37,9% 23,2% 

Джерело: побудована автором на основі [233]. 

 

У 1874 році була утворена Міжнародна федерація кремації, основним 

призначенням якої є ознайомлення населення планети з перевагами кремації 

з точки зору економіки, екології, гігієни, санітарії, етики та естетики. На 2015 

рік, Федерація кремації об’єднує 23 країни, до складу яких Україна поки що 

не входить [228]. 

Перевагами кремаційного комплексу вважають:  

- скорочення площі земельних ділянок, які виділяють для традиційного 

поховання в землю аж у 50-100 разів;  

- раціоналізація використання міських земельних ресурсів;  

- повна відсутність загрози здоров’ю й життю населення з боку 

цвинтарів-колумбаріїв, адже термін мінералізації останків скорочується з 20 

років до 1 години;  

- поліпшення загальної екологічної ситуації в місті;  

- зниження санітарно-екологічної напруженості;  

- скорочення витрат замовника на 25-40% на організацію церемонії 

поховання в порівнянні із традиційними похоронами [99]. 

Будівництво та експлуатація крематорію припускає максимальну 

доступність кремаційної послуги всім верствам населення. Впровадження 

кремації, безсумнівно, дозволить нейтралізувати негативні, соціальні 
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наслідки зростаючої стратифікації суспільства – принаймні, в такому 

важливому її сегменті, як ритуально-похоронна сфера. 

Оскільки обряд похорону є однією з найбільш ритуалізованних сторін 

нашого буття, то традиції тут змінюються повільно, але все ж змінюються. У 

європейських країнах поступово входять в моду зелені похорони, суть яких 

полягає в захороненні тіла без труни, а тільки в натуральних матеріалах з 

подальшим посадженим деревом на місці могили [142].  

Так, з різким засудженням зелених похоронів виступає німецька 

католицька церква, вважаючи, що турбота про екологію не повинна йти 

врозріз з турботою про душу. Особливо неприйнятні, з позиції церкви, 

практика безіменних могил і розсіювання праху померлих над водоймами 

або в лісі. Проте у 2001 році власникам приватного лісу в Нижній Саксонії 

вдалося отримати дозвіл на перетворення його на лісовій цвинтар. Таких 

лісів у Німеччині налічують вже понад 150 [142]. 

Більш того, багато експертів вважають, що зелені похорони здатні 

поповнити доходи місцевого самоврядування, які можуть бути направлені на 

охорону та відновлення природніх ресурсів. Так, канадські бізнесмени 

активно освоюють в своїй країні нішу екологічно витриманих ритуальних 

послуг, навіть ввели спеціальну категорію – «цвинтар-заповідник» – це 

кладовище, частина доходів від якого спрямовується на природоохоронні 

потреби [142]. 

Розглядаючи сферу ритуальних послуг зарубіжних країн, слід 

відмітити ще одну тенденцію у розвитку специфічних послуг, які 

допомагають смертельно хворим пацієнтам уникнути болісного та тривалого 

захворювання шляхом евтаназії2, тобто самогубства з допомогою лікаря. 

Етичні суперечки про дозвіл на самогубство в таких випадках ведуться 

впродовж десятиліть. Сьогодні лише в декількох країнах ті чи інші форми 

евтаназії дозволені законодавством. 

2 Термін «евтаназія» (від грецьких слів «ευ», що означає «добре» та «θάνᾰτος» – «смерть») вперше вжив Ф. 
Бекон у XVII столітті для визначення «легкої смерті». 
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У Бельгії лікар може або ввести невиліковно хворому смертельну дозу 

ліків – активна евтаназія, або відключити пацієнта від апаратів, що 

підтримують життя, – пасивна евтаназія. Законодавством Бельгії передбачено 

самогубство з допомогою лікаря, коли пацієнт сам вводить собі необхідну 

ін’єкцію під медичним наглядом [10]. Рішення про припинення життя 

хворого приймається тільки на його прохання і має бути підтримане 

незалежним лікарем і, в разі виникнення сумнівів у дієздатності пацієнта, 

психіатром. 

Схожі правила діють у Нідерландах, першій країні, що в квітні 

2002 року легалізувала евтаназію [10, 21]. На відміну від Нідерландів, в якій 

застосовувати евтаназію дозволено лише особам старшим за 12 років, 3 

квітня 2014 року Бельгія стала першою в світі країною, яка зняла будь-які 

вікові обмеження на право евтаназії і другою країною в світі, в якій 

легалізували дитячу евтаназію [65]. 

В інших регіонах, що дозволили пацієнтам самостійно приймати 

рішення щодо своєї смерті (у Швейцарії і в американських штатах Орегон і 

Вашингтон), лікарям заборонено брати участь у процедурі, але вони мають 

право виписати хворому відповідні препарати, залишивши останній вибір за 

ним. 

Евтаназія у Люксембурзі можлива для осіб, котрі страждають 

тривалими або смертельними хворобами, тільки за умови їхніх особистих 

неодноразових вимог. Вимога оформлюється як свідчення волі пацієнта, що 

за прикладом Бельгії отримала назву «заповіту життя», до якого додається 

згода-консиліум двох лікарів і експертів [35].  

Закон, ухвалений в Люксембурзі, передбачає створення спеціальної 

комісії, що складається з лікарів і представників громадськості. Ця комісія 

повинна підтверджувати, що всі дії із виконання вимог хворого виконані у 

чіткій відповідності з законом та процедурами.  

Німецький парламент 6 листопада 2015 року проголосував за закон, 

який дозволяє на певних умовах допомагати людям, бажаючим добровільно 
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піти з життя. Згідно з законом, громадяни, в тому числі родичі невиліковно 

хворого, мають право сприяти проведенню евтаназії «на індивідуальній 

основі виходячи з альтруїстичних мотивів» [15]. 

Однак у той же час закон забороняє сприяти евтаназії на комерційній 

основі. Порушнику цього розділу закону загрожуватиме до трьох років 

позбавлення волі [190]. Для Німеччини евтаназія є особливо делікатної 

темою, оскільки останній раз ця процедура була дозволена за нацистів. Тоді 

були вбиті понад 200 тисяч людей з фізичними вадами або із 

захворюваннями психіки [190]. 

У 2016 році Парламент Франції схвалив законопроект, який дозволить 

лікарям зберегти невиліковно хворих пацієнтів на седації до смерті, але, 

разом з тим, закон забороняє евтаназію [191]. Згідно з документом, медики 

можуть припинити лікування, що підтримує життєздатність пацієнтів, в тому 

числі штучне заповнення втрати рідини і харчування [191, 226]. Також 

медики можуть використовувати седативні препарати у випадку з 

невиліковно хворими пацієнтами. 

У більшості європейських країн допомогу в бажанні померти 

невиліковно хворим кваліфікують як убивство. Хоча, наприклад, у 2013 році 

в Нідерландах 4829 людей скористалися своїм правом на смерть [212]. 

Сьогодні найбільш вільно розпоряджатися своїм життям і смертю можуть 

мешканці п’яти країн – Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Люксембургу та 

деяких штатів США, а мешканці Німеччини та Франції можуть 

розраховувати на її обмежений варіант. 

Отже, як засвідчує досвід зарубіжних країн, основними функціями 

держави в сфері надання ритуальних послуг є: визначення стратегічних 

напрямів розвитку сфери ритуальних послуг як в цілому, так і за окремими 

сегментами (галузями, видами); розробка та застосування системи методів та 

інструментів, що забезпечать досягнення суспільних цілей щодо захисту 

інтересів громадян та формування добросовісної конкуренції на ринку. 
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Безумовно, використовуючи надбання розвинених країн світу в сфері 

ритуально-похоронного обслуговування населення, українському 

похоронному бізнесу необхідно інтегруватися в міжнародний ринок 

ритуальних послуг. Це сприятиме розповсюдженню та використанню 

новітніх технології та розробок в сфері ритуальних послуг, удосконаленню 

нормативних актів та якості ритуального обслуговування населення, а також 

допоможе залучити іноземні інвестиції в похоронний бізнес України. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Аналіз теоретичних основ функціонування та державного регулювання 

сфери ритуальних послуг дозволяє зробити такі висновки: 

1. Незважаючи на те, що науковці активно досліджують сферу послуг, 

в їхніх працях досі не вироблено загальноприйнятого визначення поняття 

«послуги». Це пов’язано з тим, що її сутність можна розглядати з різних 

точок зору: як економічну категорію, як вид діяльності, як сферу та як 

грошовий потік. Узагальнюючи визначення, під «послугою» слід розуміти 

вид діяльності або уречевленої праці, в процесі якої створюється нова, 

раніше не існуюча пропозиція, або ж змінюється стан чи якість уже існуючої. 

Таким чином, до послуг відносять блага, які пропонують, як правило, не у 

вигляді речей, а у формі корисної діяльності. 

2. Під «ритуальною послугою», як однією з соціально значущих у сфері 

надання послуг, будемо розуміти корисну діяльність або працю, що 

втілюється у споживчій вартості, яка задовольняє потреби окремої людини та 

суспільства в цілому у проведенні похоронного обряду у відповідності з 

волевиявленням та з релігійними, національними традиціями та звичаями, а 

також потреби пов’язані з організацією процесу поховання, облаштування й 

утриманням місць поховань та збереженням пам’яті про померлих. 

3. Однією з особливостей ритуальних послуг є те, що вони формально 

відносяться до звичайних побутових, але фактично – це унікальний тип 
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соціально-побутових послуг, надаючи які, держава реалізує одне з своїх 

соціальних зобов’язань. Це підтверджується наявністю великої кількості 

гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Тому цю діяльність 

доцільно розглядати, в першу чергу, як галузь локального ринку або ж ринку 

муніципального господарства. 

4. Головною особливістю ринку ритуальних послуг є нееластичність 

попиту, що означає абсолютну нечутливість обсягу попиту до зміни ціни. 

Оскільки попит пов’язаний з рівнем смертності населення, то на нього важко 

вплинути за допомогою ринкових механізмів. 

5. Ринок ритуальних послуг за своєю суттю відноситься до 

«абсолютних» ринків, оскільки стосується всіх жителів. Він заснований на 

досить жорсткій залежності покупців від запропонованого асортименту 

послуг, тому характеризується значною стабільністю та консервативністю. Ці 

особливості роблять його менш схильним до негативних кризових проявів 

економіки. За таких умов, держава активно втручається в процеси 

ціноутворення на відповідні послуги, а у ряді випадків, надає допомогу 

споживачам, беручи на себе витрати на похорон. 

6. Управління галуззю неможливе без конкретизації її складових. На 

основі розглянутої класифікації ритуальних послуг, можна стверджувати, що 

за своєю функціональною спрямованістю, вони можуть, з одного боку, 

розглядатися за аналогією з послугами особистісного характеру, адже ряд 

профілюючих послуг спрямовані безпосередньо на тіло покійного. З іншого 

боку, частина комплексу послуг спрямована на групу супроводжуючих осіб – 

учасників церемонії – і є послугами колективно споживаними. Таким чином, 

охоплюється вельми специфічна область обслуговування – послуги 

спрямовані як на живих людей (замовників та супроводжуючих осіб), так і на 

тіла померлих. 

7. Система надання ритуально-похоронних послуг, як у світовій 

практиці так і в Україні, є достатньо алгоритмізованою. Вона охоплює етапи 
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від реєстрації факту смерті до етапу догляду за місцем поховання і 

надгробними спорудами. 

8. В Україні напрацьована задовільна нормативно-законодавча база, яка 

окреслює поле діяльності організацій, що працюють в сфері надання 

ритуальних послуг населенню. Проте, незважаючи на те, що існує окремий 

Закон України «Про поховання та похоронну справу», в якому офіційно 

затверджено порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, 

державні санітарні норми та навіть єдина методика визначення вартості 

надання громадянам окремих видів ритуальних послуг. Проте, 

непорозуміння, а як результат недоопрацювання та маніпуляції з законом, 

виникають на різних етапах процесу поховання. 

9. Зазначено, що у багатьох країнах розвинувся інститут 

саморегулювання бізнесу, за якого підприємства сфери ритуальних послуг 

виробили так званий «кодекс честі» або правила поведінки. Такі правила 

іноді отримували статус формальних, або ж обов’язкових до виконання всіма 

учасниками ринку. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз впливу зовнішнього середовища на систему державного 

регулювання сфери ритуальних послуг в Україні 

 

Для системного та комплексного дослідження основ функціонування і 

розвитку будь-якої економічної системи у широкому суспільному контексті 

використовують інституційний аналіз. Цей вид теоретичного аналізу лежить 

в методологічній основі одного з напрямів економічної теорії – 

інституціоналізмі [86, 185]. 

Від початку свого виникнення інституціоналізм виходить з тієї 

фундаментальної передумови теоретичного аналізу, що економіка не 

обмежується ринком. Це спонукало включення у сферу дослідження більш 

широкого кола змінних, які впливають на економічні процеси та розвиток – 

соціальних, соціально-психологічних, політичних, правових, історичних, 

етичних, етнічних, національно-культурних тощо [22, 107]. 

Зазначена спрямованість інституційного аналізу надає йому, порівняно 

з іншими напрямами, більшої комплексності та багатомірності при 

застосуванні для дослідження економічних проблем. Його основу складає 

аналіз «інституцій», як головного об’єкта дослідження [22]. 

Під інституціями найчастіше розуміють сукупність пануючих норм, 

правил, традицій, звичаїв, які утворюють певні рамкові обмеження для 

функціонування відповідної економічної системи. 

Так, Дж. Ходжсон визначає інституції як «довготривалу систему 

правил, що склалися та укорінилися, які утворюють структуру соціальних 

взаємодій» [202]. 

Д. Норт аргументує, що інституції слід розглядати як встановлені 

«правила гри» у суспільстві чи створені обмежувальні рамки, які 
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розглядаються окремо від індивідів та організацій. Вони допомагають 

організувати ефективну взаємодію між кожним індивідумом суспільства, 

зменшуючи при цьому економічну невизначеність за допомогою 

структурування системи механізмів, що забезпечує їх виконання [100, 230].  

О. Уільямсон виходить з того, що інституції – «це основні політичні, 

соціальні, правові норми, які є базою для виробництва, обміну та 

споживання» [185, 193]. На відміну від Д. Норта, він включає в структуру 

інституцій організації, ринки та взаємні угоди. 

Аналізуючи праці інституціоналістів, можна зробити висновок, що 

інституційна структура економіки включає впорядкований набір інституцій, 

які формують рамки для координування економічної діяльності, впливають 

на вибір моделі економічної поведінки господарюючих суб’єктів [20]. Базу 

інституційної структури будь-якого типу формує сукупність формальних і 

неформальних інституцій [20, 245].  

Неформальні інституції (неофіційні, неправові обмеження) – це певні 

традиції, усталені звичаї, неписані кодекси поведінки, господарська етика, 

культурна спадщина та ментальні стереотипи [20].  

Формальні інституції (офіційні, правові обмеження) є результатом 

надання правових рамок інституційним нормам суспільства, тобто їх 

юридичному закріпленню та відповідному організаційному втіленню [20, 

245]. 

Таким чином, інституційний аналіз має мету оцінити можливості 

здійснення господарської діяльності економічних суб’єктів з врахуванням 

існуючих організаційних, правових, політичних й адміністративних рамкових 

умов в країні (див. рис. 2.1).  

Головна мета інституційного аналізу – оцінити сукупність внутрішніх і 

зовнішніх факторів, які впливають на суб’єкт господарювання. 
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Рис. 2.1. Складові інституційного аналізу  

господарської діяльності економічних суб’єктів 

Джерело: складена автором на основі [20, 245]. 

 

Для проведення інституційного аналізу, поряд з методами та моделями 

кількісних оцінок (економетричними моделями, які визначають 

взаємозв’язки між кількома змінними; аналітичними моделями, що 

характеризують можливі динамічні відхилення; економіко-математичними 

моделями, що оптимізують операційну діяльність та ін.), використовують 

методи якісних оцінок і ситуаційного аналізу. Зокрема, при прийнятті 

управлінських рішень центральне місце займають методи експертних оцінок 

(метод Дельфі, Кутурова, мозкового штурму та ін.) [26, 28, 72, 80, 213]. Вони 

допомагають знизити ступінь суб’єктивізму експертизи та надати експертним 

оцінкам кількісні характеристики. Це дозволить оцінити ступінь впливу 

різних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на ефективність 

господарської діяльності економічних суб’єктів. 

Таким чином інституційний аналіз, дозволяє ідентифікувати ступінь 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на успішність 

управлінських рішень та ефективність господарської діяльності. 
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Здійснюючи інституційний аналіз сфери ритуальних послуг в Україні, 

значну увагу слід приділити чинникам зовнішнього середовища. Вони 

об’єктивно існують у середовищі функціонування організацій даного 

напрямку діяльності та не піддаються прямому впливу. Такі фактори 

поділяються на політико-правові, економічні, суспільні, культурні та 

природні (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Зовнішнє середовище економічної діяльності  

організацій сфери ритуальних послуг в Україні 

Оточення суб’єкта 
господарювання 
(група факторів) 

Чинники, що впливають на розробку і реалізацію 
управлінських рішень 

політико-правові - політична стабільність, 
- міждержавні стосунки, 
- стабільність законодавства, 
- створення умов для підприємницької діяльності 

економічні - структура внутрішнього валового продукту, 
- рівень інфляції, 
- стабільність національної валюти, 
- розвиненість банківської системи, 
- умови регулювання цін 

суспільні - умови та рівень життя,  
- соціальні гарантії та пільги, 
- розвиненість системи охорони здоров’я, 
- рівень злочинності 

культурні - рівень освіти та освіченості, 
- релігійність,  
- історико-культурні традиції 

природні - клімат,  
- ресурси,  
- вплив навколишнього середовища 

Джерело: складена автором на основі [20, 78]. 

 

Оскільки зовнішні фактори практично не можуть бути змінені 

окремими економічними суб’єктами, то, фактично, вони виступають у ролі 

системи обмежень, яку повинні враховувати економічні суб’єкти у процесі 

підготовки та прийняття управлінських рішень. З одного боку, вони 
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звужують можливості маневрування та чітко визначають межі, але з іншого 

боку – врахування динаміки їх змін дозволяє домогтися найбільш 

сприятливих умов для господарської діяльності. 

Політико-правові фактори – це ті обмеження в процесі прийняття 

рішень, які є результатом правових та управлінських рамок, в яких 

організації сфери ритуальних послуг повинні (збираються) здійснювати свою 

діяльність. 

Політичні умови мають велике значення, особливо в довгостроковій 

перспективі. Зміни курсу політичного керівництва або навіть зміна 

чиновників на міністерському рівні можуть істотно вплинути на соціальну та 

економічну діяльність в країні. Так, за останні п’ять років, а особливо за 

2013-2015 р.р., політична направленість розвитку України змінювала вектор з 

проросійського до проєвропейського. 

Розв’язана, колишнім керівництвом країни за підтримки сусідньої 

держави, військова сепаратистка діяльність на сході нашої країни зумовила 

зростання політичної нестабільності та напруженості в цьому регіоні. На 

даний час, над розв’язанням згаданої проблеми працює як політична верхівка 

України, так і вище керівництво розвинених країн світу. 

Все це супроводжується міжнародною консолідованою підтримкою та 

визнанням України, як важливого гравця в міжнародних економічних 

відносинах. Це підтверджено фактом підписання 21 березня 2014 року в 

Брюсселі політичної, а 27 червня 2014 року – економічної частини Угоди про 

Асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС) [192]. Підписання та 

імплементація угоди дозволить українським підприємствам та організаціям, 

зокрема організаціям сфери ритуальних послуг, орієнтуватися на європейські 

та світові стандарти. Це спонукатиме суб’єктів господарювання цієї сфери 

вивчати досвід, традиції та культуру надання ритуально-похоронних послуг 

населенню, щоб в майбутньому повноцінно вийти на ринки сусідніх країн. 

Аналіз правових факторів у рамках інституційного аналізу відіграє не 

менш важливу роль. Державні нормативні акти, включно закони і підзаконні 
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адміністративні акти, мають обмежувальний характер і, відповідно, істотно 

звужують рамки господарської діяльності. З іншого боку, нормативні акти 

можуть сприяти реалізації проектів завдяки пільгам щодо оподаткування, 

державних субсидій, дотацій, пільгових кредитів тощо. 

Основним законом, на який посилаються всі нормативні та законодавчі 

акти, що регламентують господарську діяльність організацій за видом 

економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» 

(код 96.03 за КВЕД-2010) є Закон України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про 

поховання та похоронну справу» (зі змінами № 1194-VII від 09.04.2014 р.) 

[133]. Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в Україні 

діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після 

смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання. Він також 

встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого 

та збереження місця поховання, детальніше про що було розглянуто в 

пункті 1.2 дисертаційного дослідження. 

Усі проекти розвитку сфери ритуальних послуг в Україні також 

зазнають великого впливу внаслідок урядової макроекономічної політики, а 

також прийняття нормативних актів, що втілюють цю політику. 

Використовуючи основні принципи інституційного аналізу, було 

виявлено, що вплив уряду на сферу ритуальних послуг є досить серйозним. 

Оскільки сферу ритуальних послуг відносять до соціально-значущої, то деякі 

проблеми даної галузі не можна вирішити за допомогою ринкових 

механізмів. У такому випадку Державним комітетом України з питань 

житлово-комунального господарства розроблена Єдина методика визначення 

механізму розрахунку вартості надання громадянам необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, а також процедура 

реалізації предметів ритуальної належності, до яких відносять [98, 125]: 

- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання; 

- оформлення свідоцтва про поховання; 
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- копання (у т. ч. викопування) могили ручним або механізованим 

способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля 

могили); 

- монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації 

підпоховання в існуючу могилу; 

- кремація тіл померлих; 

- поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну 

нішу, в існуючу могилу, у землю; 

- зберігання урн з прахом померлих у крематорії; 

- організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за 

межі України.  

- запаювання оцинкованої труни; 

- замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу. 

Також, якщо політика уряду країни серйозно змінює економічні умови 

здійснення господарської діяльності ритуально-похоронних організацій, то 

кількість інституційних проблем різко зростає. Знання динаміки розвитку 

економіки країни та вміння до неї пристосуватися дає змогу уникнути зайвих 

економічних витрат. Одним з основних факторів, який впливає на соціально-

економічну ситуацію, виступає валовий внутрішній продукт (ВВП), що 

відображає ринкову цінність усіх кінцевих благ, вироблених у країні 

протягом року. Найбільш точною характеристикою, що визначає рівень 

економічного розвитку країни вважають показник ВВП на душу населення. 

Згідно з методикою Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) і Світового 

Банку цей показник перераховують з національних валют в єдину валюту – 

долар Сполучених Штатів Америки (США) або ж міжнародний долар3 США 

[1, 3, 39, 69, 85].  

3 Міжнародний долар – умовна розрахункова грошова одиниця, яка застосовується при порівнянні 
макроекономічних показників різних країн світу. Він обчислюється діленням одиниці валюти відповідної 
країни на розрахунковий показник паритету купівельної спроможності (ПКС), яку долар США мав 
всередині США в обумовлений час. Зазвичай еталоном виступає 1990 або 2000 роки. 
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Для України значення ВВП на душу населення згідно з методикою 

врахування поточного курсу долара США та методикою врахування паритету 

купівельної спроможності (ПКС), яку долар мав всередині США в 

обумовлений час, відображено на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2. Динаміка ВВП на душу населення в Україні 

Джерело: побудована автором на основі [246]. 

 

Наведені дані практично корелюють з динамікою зростання ВВП в 

Україні, значення за якими відображено на рис. 2.3. Можна помітити, що 

найбільший спад відбувся у 2009 році, що співпало і є наслідком кризи, яка 

розгорнулася на світових фінансових ринках [217, 224, 240] та у 2014-2015 

роках, що в т.ч. зумовлено проведенням антитерористичної операції на сході 

України. 

Про це також йдеться в пояснювальній записці до законопроекту № 360 

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2015 рік»» [121]. «Невідновлення економічних зв’язків, порушених внаслідок 

військового конфлікту на сході України … призвели до більш глибокого 

падіння економіки та більш швидкого розгортання девальваційних та 

інфляційних процесів у січні-квітні поточного року, ніж очікувалося раніше. 
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Темпи падіння реального ВВП прискорилися до 17,2 % у І кварталі 

поточного року, а … вже з травня 2015 року спостерігається уповільнення 

інфляційних процесів та відносна стабілізація на валютному ринку. Темпи 

падіння реального ВВП уповільнилися до 14,7 % у ІІ кварталі 2015 року. 

Падіння реального ВВП за підсумками року очікується на рівні 8,9 %)», – 

сказано в документі [116]. 

 

 
Рис. 2.3. Динаміка зростання ВВП в Україні, % 

Джерело: побудована автором на основі [220, 246]. 

 

Проте, згідно з оновленим консенсус-прогнозом, оприлюдненим 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, оцінюють падіння 

ВВП в 2015 році на рівні 10,3%, очікуючи його зростання в 2017 році до 3,5% 

[220]. Відповідні прогнози для України підтверджують спеціалісти Світового 

Банку, щоправда обсяг зростання ВВП в розмірі 3 % вони очікують в 2018 

році [243]. 

Проведений аналіз динаміки ВВП дає змогу зробити висновок про те, 

що макроекономічний клімат в Україні є складним. Це підштовхує 

керівництво підприємств, в т.ч. організацій, що працюють в сфері ритуально-

похоронного обслуговування населення, акумулювати і ощадливіше 

розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами. 

Так, за даними Державного комітету статистики України та на думку 

фахівців Світового Банку [246], з 2008 року в Україні відбувався підйом 
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економіки, що, в свою чергу, знижувало рівень інфляції споживчих цін 

(див. рис.2.4). За даними Світового Банку, в 2013 році в Україні навіть 

спостерігалася дефляція на рівні «-0,28%», що позитивно відображалася на 

попит на товари ритуального призначення та кількості наданих ритуальних 

послуг. 

 

 
Рис. 2.4. Інфляція споживчих цін в Україні, (річна %) 

Джерело: побудована автором на основі [242, 246]. 

 

Проте, економіка України у 2015 році знаходиться у надзвичайно 

складному становищі. Анексія АР Криму, військовий конфлікт у провідних 

промислових регіонах країни, розбалансування фінансової системи, 

створюють надзвичайно негативний фон для розвитку. На основі цього, Уряд 

України, при внесенні змін до Закону України № 928-VІІІ від 25.12.2015 р. 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік», заклав прогноз зростання цін 

на споживчому ринку в розмірі 12 % [122]. 

Високі інфляційні очікування, очевидно, спонукатимуть близьких та 

родичів утриматися від надмірних витрат при похованні померлих. Вони 

також намагатимуться зменшити, або ж, навіть, відтермінувати свої витрати 

на догляд за могилами. Підвищений рівень інфляції скорочує оборотні кошти 

підприємств сфери ритуальних послуг та їх партнерів. Все це призводить до 

зниження ліквідності організацій, що працюють за видом економічної 
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діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 

за КВЕД-2010). Саме тому, врахування динаміки інфляції є неодмінною 

складовою аналізу економічного середовища діяльності господарюючих 

суб’єктів. 

У свою чергу, необґрунтований курс обміну валют не тільки впливає на 

фінансові доходи населення та ритуальних організацій, але й може 

спричинити неефективне відволікання сил та ресурсів на подолання його 

коливання. Як показано на рис. 2.5. динаміка курсу гривні відносно долара 

США почала змінюватися 6 лютого 2014 року, коли Національний Банк 

України (НБУ) перейшов до гнучкого валютного курсу, який буде 

встановлюватися на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському 

ринку [95].  

 

 
Рис. 2.5. Динаміка курсу гривні відносно долара США з 01.01.2014 р. 

Джерело: сформована автором на основі [29]. 

 

Спочатку бізнес та експерти сприйняли це як наближення офіційного 

курсу до реального, який з початку року до 6 лютого 2014 року знизився на 

56 коп. до 8,710 UAH / USD на міжбанківському ринку [29, 96]. На користь 
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цього припущення говорив і прийнятий в той же день пакет тимчасових 

обмежень на валютному ринку, що був покликаний стримувати попит на 

іноземну валюту. Але виявилося, що це був поворотний момент в роботі 

валютного ринку.  

На невеликий проміжок часу НБУ вдалося стабілізувати і навіть 

зміцнити курс національної валюти, завдяки прямим інтервенціям на 

валютному ринку, де Нацбанк гасив природні валютні дисбаланси, які 

формуються у нашій економіці. Внаслідок таких дій, різко скоротилися 

золотовалютні резерви, що спонукало НБУ активно скуповувати валютну 

виручку експортерів, виставляючи вищий курс, ніж був на той момент на 

міжбанківському валютному ринку. Зокрема, з 18 по 22 липня 2014 року 

НБУ викупив 80 млн.доларів США у державного Укрексімбанку. Як 

стверджують казначеї, угода була укладена на 3 копійки дорожче (по 

11,7101 грн за долар), ніж торгувався долар в той день на міжбанку, таким 

чином, було встановлено граничне котирування в розмірі 11,7 грн. за долар 

[88]. 

Національна валюта почала стрімко дешевшати і в лютому 2015 року 

вона досягла, поки що, свого максимального значення [29]: 

- 30,01 UAH / USD – курс НБУ (26 лютого 2015 року); 

- 33,343 UAH / USD – курс на міжбанківському ринку (25 лютого 2015 

року). 

Проте, замість того, щоб відреагувати на спекулятивні ігри на 

міжбанківському ринку, Нацбанк почав знижувати офіційний курс 

національної валюти, який на перейшов межу в 30 грн за долар [29]. На фоні 

цього, Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила: 

«Утримати інфляцію можна через інфляційне таргетування4. Якби не війна, 

то за дванадцять місяців, ми могли б повністю перейти на повномасштабне 

4 Таргетування інфляції (inflation targeting) – монетарний режим, що передбачає відповідальність 
центрального банку країни за дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) 
протягом визначеного періоду часу. 
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інфляційне таргетування. Враховуючи воєнні дії, це може зайняти від 12 до 

18 місяців» [110].  

Змінюючи розмір облікової ставки, НБУ надає сигнал учасникам ринку 

про спрямованість грошово-кредитної політики. Так, прийняття Постанови 

№ 154 «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 02.03.2015 року 

[103], згідно з якою підвищується облікова ставка до 30 %, вказує на 

негативну тенденцію її розвитку (див. рис. 2.6). 

 

 
Рис.2.6. Облікова ставка Національного банку України 

Джерело: побудовано автором на основі [103]. 

 

Проте, уже з 29 липня 2016 року Правління Національного банку 

України ухвалило рішення про зниження облікової ставки Національного 

банку України до 15,5% річних. Це рішення закріплене у Постанові 

Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року № 172-рш 

«Про регулювання грошово-кредитного ринку». Подальше проведення 

стриманої грошово-кредитної політики спрямоване на запобігання 

несприятливому впливу, який на українську економіку можуть мати 

внутрішня політична нестабільність та турбулентність у світовій економіці. 

Утримання процентних ставок на незмінному рівні має мету досягнення цілі 

зі зниження споживчої інфляції до 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 

2017 року. 
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Ймовірно у найближчий час кредитні ставки комерційних банків все 

ще залишатимуться високими. Як наслідок, вартість окремих товарів, робіт і 

послуг в сфері ритуально-похоронного обслуговування населення 

залишатиметься високою з тенденцією незначного її зростання. 

Слід зауважити, що організації сфери ритуальних послуг, беручи 

кредити в комерційних банках за підвищеною процентною ставкою, змушені 

пропонувати ціни з необхідного мінімального переліку окремих видів 

ритуальних послуг, у межах, встановлених наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження 

Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації 

предметів ритуальної належності» [125], а також наказами Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження 

Змін до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності» [126] та «Про затвердження 

Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів 

ритуальної належності» [127].  

Це означає, що організації сфери ритуальних послуг зобов’язані 

надавати деякі види товарів та ритуальних послуг за заниженими цінами. Це 

спричинятиме зменшення прибутків ритуально-похоронних організацій, що, 

в свою чергу, знижує мотиваційний механізм їх персоналу та якість надання 

тих самих послуг. 

Невід’ємним елементом оцінки зовнішнього середовища діяльності 

господарюючих суб’єктів сфери ритуальних послуг є аналіз суспільно-

культурних умов у країні та регіонах. 

Сукупні доходи суспільства в цілому і кожного з його членів 

справедливо оцінювати як показники економічного добробуту. Одержані 

населенням доходи складають базу певного рівня життя, що є одним з 

факторів групи суспільних факторів зовнішнього середовища. 
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Як показано на інфоргафіках Додатку К, номінальна середньомісячна 

заробітна плата в регіонах України з 2013 по 2015 рр. мала тенденцію до 

незначного зростання, що нівелювалось високим темпом інфляції за цей 

період. Тільки в декількох областях спостерігалось зростання середньорічної 

заробітної плати. В основному це області в яких є розвинуте 

машинобудування – Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області. 

Не дивлячись на те, що прожитковий мінімум на одну особу в місяць із 

року в рік зростає (на 01.03.2015 року він становив 1330 грн. [122]), він ледве 

забезпечує первинні або фізіологічні потреби людини та практично ігнорує 

соціальні потреби, в тому числі потреби ритуально-похоронного 

обслуговування. Про це свідчить статистика щодо громадян, середньодушові 

доходи яких у місяць є нижчими за прожитковий мінімум (див. рис.2.7).  

 

 
Рис. 2.7. Частка населення із середньодушовими еквівалентними  

загальними доходами у місяць, нижчими за прожитковий мінімум5 

Джерело: побудовано автором на основі [34]. 

Попри те, що загальний відсоток неплатоспроможних людей в Україні 

суттєво зменшився з 87,4 % в 2000 році до 6,4% в 2015 році, він все ще 

залишається, на нашу думку, дуже високим.  

5 Дані за 2014 рік подано без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Аналізуючи макросередовище в країні, можна помітити загальну 

тенденцію проблем в соціальній сфері, що безпосередньо впливає на систему 

державного регулювання сфери ритуальних послуг в країні. 

За таких умов, відповідно до Закону України № 1102-IV від 

10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу» [133], Закону України 

№ 1727-IV від 18.05.2004 р. «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та інвалідам» (зі змінами № 231-VII від 

14.05.2013 р.) [123] та Постанови Кабінету Міністрів України № 99 від 

31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого» [129], поховання цих категорій громадян 

здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Також, 

відповідно до Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та 

похоронну справу» [133], існує перелік осіб, яким гарантоване безоплатне 

поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів: 

- з військовими почестями (особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною); 

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

- учасники бойових дій; 

- інваліди війни. 

Відволікання частки державного та місцевих бюджетів на поховання чи 

компенсацію частини вартості поховання осіб, що живуть за «межею 

бідності», знижує суми відрахувань на соціально-економічний розвиток 

регіонів країни. 

Аналіз показників прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плати (з 1 січня 2016 року вона становить 1378 грн.) свідчить про те, що 

система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні не 

відповідає європейським стандартам (див. рис.2.8).  
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Рис. 2.8. Динаміка платоспроможності населення України 

в період з 2002 по 2015 р.р. 

Джерело: побудовано автором на основі [37]. 

 

Незважаючи на зростання цих показників, їх співвідношення 

залишається далеким від стандартів Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), відповідно до вимог якої мінімальна заробітна плата повинна 

становити не менше ніж 2,5 прожиткового мінімуму [169, 223]. Тобто, 

мінімальна заробітна плата в Україні станом на 01.05.2016 р., згідно з 

прийнятою хартією, має становити 3497 грн., що є далекою від реальної 

дійсності, адже вона становить 1450 грн. [122]  

Існуючі соціальні гарантії в похоронній сфері є явно недостатніми для 

проведення гідного похорону малозабезпеченими верствами населення, які 

формують попит лише на мінімальний комплект послуг організацій сфери 

ритуальних послуг. У свою чергу, для заможних громадян дорогі та витратні 

похоронні послуги стають перформативним актом, наочною демонстрацією 

багатства, стилю та влади. Встановлено, що істотним критерієм статусної 

самоідентифікації, відмінностей у рівні та якості життя виступає механізм 

ранжирування місць на кладовищі, що поділяються на «елітні» ділянки, 

планові могили і місця «соціальних поховань», де ховають так званих 

«безрідних». Місце розташування могили є своєрідною візитною карткою 
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покійного, універсальним нагадуванням про ту сходинку, що займав 

покійний у суспільстві. Таким чином, сьогодні інститут ритуально-

похоронної справи демонструє яскраво виражений стратифікуючий ефект 

[169]. 

Не менш важливим фактором зовнішнього середовища, який впливає 

на діяльність організації, що працюють за видом економічної діяльності 

«Організування поховань і надання суміжних послуг», виступає розвиненість 

системи охорони здоров’я, діяльність якої регламентують Конституція 

України, Закон України № 2801-ХІI від 19.11.1992 р. «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» (зі змінами № 1590-VII від 04.07.2014 р.) та 

наказ Міністерства охорони здоров’я України № 735 від 30 серпня 2010 року. 

Незважаючи на проголошені принципи, існуюча система охорони 

здоров’я не може забезпечити населення якісними медичними послугами, що 

опосередковано впливає на тривалість життя населення України, про що 

свідчать демографічні показники, зокрема [93]: 

- високі показники загальної смертності населення, які спостерігають 

протягом усіх років незалежності України, які суттєво перевищують 

показники країн Європейського Союзу (див. рис.2.9 (а)) ; 

- один з найнижчих серед країн Європи рівень природного приросту 

населення (у 2015 році цей коефіцієнт становив «-4,3» на 1000 населення, в 

порівнянні з 2014 роком – «-3,9»), що призводить до депопуляції населення 

швидкими темпами (див. рис.2.9 (б));  

- надмірні витрати населення на оплату медичних послуг та існування 

неформальних (тіньових) платежів населення за медичні послуги 

(щонайменше 10% від загального обсягу наданих послуг). 
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Рис. 2.9. Демографічні показники загальної смертності (рис. а) та рівня 

природного приросту населення (рис. б) в Україні за 2003-2015 р.р. 

Джерело: побудовано автором на основі [93, 118] 

 

На фоні підвищення середньої очікуваної тривалості життя при 

народженні в Україні у 2015 році до 71,37 року [93], погіршення стану 

здоров’я населення призводить до об’єктивного зростання потреб у новітній 

медичній допомозі, які існуюча система охорони здоров’я задовольнити не 

може. Результатом цього є високий рівень смертності, в першу чергу через 

хвороби системи круообігу. Так, у 2015 році в Україні від серцево-судинних 

захворювань померло 413,4 тис. осіб, що становить 69,5 % від всіх померлих 

(див. рис.2.10). 

Для подолання зазначених проблем, на початку серпня 2014 року в 

Міністерстві охорони здоров’я України представили проект Концепції 

побудови нової національної системи охорони здоров’я України.  
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Рис. 2.10. Відсоток смертності від хворіб системи кровообігу 

в загальній кількості померлих в Україні за 2001-2015 р.р. 

Джерело: побудовано автором на основі [93, 118] 

 

Тодішній очільник профільного відомства зазначив, що міністерство 

розробило сучасну модель охорони здоров’я європейського зразка, в основу 

якої покладено бюджетно-страхову модель, за якої зберігається сучасний 

бюджет і запроваджується загальнообов’язкове державне медичне 

страхування [89]. Запропонована система має допомогти підвищити рівень 

медичного обслуговування та соціальної захищеності населення. Проте, 

очікувати на швидке покращення ситуації поки що не доводиться. 

Але не тільки якість медичного обслуговування впливає на смертність 

в тому чи іншому регіоні, але й рівень злочинності. Так, заданими Державної 

служби статистики України, можна помітити, що йде зростання 

криміногенної ситуації в нашій державі. Про це свідчить зростання кількості 

зареєстрованих злочинів з 491,8 тис. випадків у 2005 році до 565,2 тис. 

випадків у 2015 році6 [45, 179, 195]. 

На момент тимчасової окупації Автономної республіки Крим, 

найбільша кількість скоєних злочинів спостерігалася на цій території – це 

16,86 випадків на тисячу населення. Цей показник майже вдвічі більший від 

середнього рівня по Україні, який становить 9,52. Цікавою особливістю є те, 

що криміногенна ситуація в східних регіонах України значно корелює з 
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криміногенною ситуацією прилеглих територій Російської Федерації. Так, 

середня кількість злочинів на тисячу осіб у Воронезькій та Ростовській 

областях Росії, які межують із Луганщиною та Донеччиною, становить 13,2 

та 11,8 злочинів на тисячу осіб відповідно [58]. При цьому в Донецькій 

області цей показник становить – 11,38, Луганській – 11,89 та Запорізькій – 

14,4 злочинів на тисячу осіб (див. рис.2.11.). 

 

 
Рис. 2.11. Злочинність у регіонах України у 2015 році, на 1000 осіб 

населення7 

Джерело: побудовано автором на основі [45, 179] 

 

У 2015 році найменша злочинність спостерігається на Заході України. 

Тернопільська та Івано-Франківська області мають найнижчі показники 4,01 

6 Ураховуючи дані тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя за 
січень-березень 2014 року та всі повідомлення про злочини, які вчинені на тимчасово окупованій території 
та зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування. 
7 Ураховуючи дані тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя за 
січень-березень 2014 року та всі повідомлення про злочини, які вчинені на тимчасово окупованій території 
та зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування. 
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та 3,61 злочинів на тисячу осіб населення, що майже у чотири рази менше від 

рівня злочинності у Запорізькій області. 

Не менший влив на смертність населення має навколишнє природне 

середовище. Оскільки більшість індустріальних підприємств зосереджені на 

сході України, тому й, відповідно, кількість викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами буде там більшою. Левова 

частка викидів в розмірі 72,2% від викидів забруднюючих речовин в Україні 

в 2013 році загалом припадала на Донецьку (1448,1 тис. т), Дніпропетровську 

(940,5 тис. т), Луганську (442,0 тис. т) та Запорізьку (245,9 тис. т) області 

[194]. Внаслідок того, що промислово розвинені території сходу України 

тимчасово окуповані, то кількість викидів зменшилась з 4295,1 тис.т. в 

2013 р. до 3036,5 тис.т. у 2014 році. 

Таким чином, як криміногенна ситуація, так і кількість викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

тісно корелюють із демографічною ситуацією в регіонах України. Так, за 

останні 10 років, Закарпатська, Рівненська та Волинська області мають 

позитивний приріст населення, середнє значення відповідних показників 

яких становлять 1,9; 1,3 та 0,2 на 1000 осіб наявного населення 

(див. Додаток Л). Східним ж регіонам України притаманний найбільший 

спад природного приросту населення (див. рис. 2.12), при чому, що їхні 

показники є майже в двічі гіршими ніж в середньому по Україні, який 

становить (-4,3) на 1000 осіб наявного населення. 
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Рис. 2.12. Середній коефіцієнт природного приросту населення по регіонах 

України за 2006-2015 рр., на 1000 осіб наявного населення8 

Джерело: побудовано автором на основі [33] 

 

Ще одним зовнішнім фактором, що впливає на діяльність сфери 

ритуальних послуг, слід вважати релігійність суспільства. Її прийнято 

ототожнювати з традиціоналістським стилем життя та збереженням сімейних 

цінностей. Однією з особливостей цього стилю життя є народження 

декількох дітей, тому більш релігійна частина населення мала б мати дещо 

вищий рівень народжуваності. 

Цю тенденцію можна помітити, порівнюючи розподіл областей 

України за релігійністю (див. рис. 2.13), що добре корелює з рівнем 

народжуваності (див. рис. 2.12.). 

 

8 Дані 2014 та 2015 років подано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 
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Рис. 2.13. Розподіл кількості церков та релігійних організацій в Україні 

станом на 1 січня 2014 року у розрахунку на 100 тис. постійного населення 

Джерело: побудовано автором на основі [135] 

 

У західних областях Україні обидва показники істотно вищі, ніж в 

інших регіонах. У східних же областях низькі значення сумарного показника 

народжуваності супроводжуються низькою релігійністю – найнижчий рівень 

спостерігається у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій 

областях та місті Києві. У цьому можна пересвідчитись, глянувши на дані 

Додатку М, де подані основні характеристики релігійних організацій по 

областям України. Розподіл церков та релігійних організацій за конфесіями 

станом на 1 січня 2014 року у розрахунку на 100 тис. постійного населення 

подано в Додатку Н. 

Проте, про пряму залежність говорити не можна, оскільки існують 

приклади регіонів, які не підпадають під загальну динаміку – в Одеській 

області низький рівень релігійності (41,31 од. на 100 тис. населення, при 

середньому значенні по Україні – 75,97 од.) поєднується з приблизно рівним 
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середньоукраїнському значенням сумарного показника народжуваності (11,5 

на 1000 населення у 2015 році при середньому значенні по Україні – 9,6) та 

смертності (14,5 на 1000 населення, при середньому значенні по Україні – 

13,9) [51]. У свою чергу, найбільш релігійна Тернопільська область (151,5 од. 

на 100 тис. населення) на чотирнадцятій позиції за рівнем народжуваності 

(10,1 на 1000 осіб населення), але шістнадцята за рівнем смертності (14,3 на 

1000 осіб населення). Якщо ж говорити про тенденцію регіональних 

відмінностей, то закономірність в цілому дотримується. 

Слід зазначити що ці відмінності формуються на фоні наднизької 

народжуваності в цілому по Україні, що говорить про значно менший вплив 

релігійності, ніж інших зовнішніх факторів на демографічні процеси. 

Наднизька народжуваність та міграційні процеси створюють ефект 

зменшення кількості померлих осіб (див. рис. 2.14), що може негативно 

вплинути на розвиток суб’єктів господарювання, основний вид економічної 

діяльності яких є «Організування поховань і надання суміжних послуг» та 

сфери ритуальних послуг загалом. 

 

 
Рис. 2.14. Кількість народжених на померлих в Україні за 2002-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [33, 118] 
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Намагаючись повернути свої лідируючі позиції в похоронній сфері, 

втрачені в радянський період, активні релігійні організації та віруючі 

розробляють проекти, які відповідають Закону України № 987-ХІІ від 

23.04.1993 р. «Про свободу совісті та релігійні організації» (зі змінами 

№ 767-VII від 23.02.2014 р.) та спрямовані на зняття обмежень для участі 

церкви в похоронних практиках. Відмінною тенденцією розвитку сфери 

ритуальних послуг у сучасних умовах є створення релігійних похоронних 

служб, які не тільки надають допомогу в організації похорону, але й 

забезпечують дотримання всіх традицій поховання покійних відповідно до їх 

віросповідання. 

Сучасний стан розвитку сфери ритуальних послуг характеризується 

появою спеціалізованих періодичних видань з теорії та практики похоронної 

справи. Вони розглядають питання похоронної культури, основи релігійних 

обрядів, сучасні технології поховання, а також використання різноманітних 

маркетингових технологій у просуванні похоронних послуг. Усе це 

безпосередньо впливає на розвиток сфери ритуальних послуг, сприяє появі 

нових і удосконалених уже сформованих похоронних практик. Відбувається 

перехід від традиційних форм поховання до індивідуалізації похоронного 

ритуалу з метою зробити церемонію прощання подією дуже особистою, 

унікальною, урочистою, не схожою на інші. 

Диференціація людей за рівнем доходів в Україні сприяла розвитку 

ритуально-похоронних практик, які сьогодні можуть задовольнити потреби 

будь-якого споживача, незалежно від його соціального стану, належності до 

різних релігійних, національних груп і конфесій. 

Кожен з розглянутих зовнішніх чинників функціонування організацій 

сфери надання ритуальних послуг населенню, вносить свій вплив на основи 

формування та вироблення ефективної системи державного регулювання цієї 

сфери. 

Для оцінки розглянутих вище зовнішніх факторів та ступеня їх впливу 

на діяльність організацій за видом економічної діяльності «Організування 
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поховань і надання суміжних послуг» найкраще використовувати евристичні 

підходи, що засновані на експертних оцінках. Результати дослідження 

загальних макроекономічних факторів зручно звести в таблицю, при цьому 

можна прирівнювати окремі фактори, формуючи шахову таблицю 

співвідношень між ступенем мінливості по горизонталі і ступенем складності 

по вертикалі, як це показано в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Співвідношення між ступенем мінливості та ступенем  

складності факторів, що впливають на економічну діяльність  

суб’єктів господарювання різних форм власності 

Ступінь 
складності 

Ступінь мінливості 
Стабільний Динамічний 

Простий 

1. Стабільне передбачуване 
середовище. Невелика 
кількість перешкод для 
організації економічної 

діяльності 

3. Динамічне непередбачуване 
середовище. Невелика 
кількість перешкод для 
організації економічної 

діяльності 

Складний 

2. Стабільне передбачуване 
середовище. Велика кількість 

перешкод для організації 
економічної діяльності 

4. Динамічне непередбачуване 
середовище. Велика кількість 

перешкод для організації 
економічної діяльності 

Джерело: сформовано автором на основі [26, 28, 72] 

 

Одержані чотири квадрати відображають чотири можливі комбінації з 

двох вимірів. Оцінка «1» означає, що економічна діяльність має найвищу 

привабливість з погляду інституційного аналізу за зовнішніми факторами, 

«2» – можуть виникнути труднощі, «3» – труднощів не багато, але все може 

змінитися, «4» – привабливість економічної діяльності господарюючого 

суб’єкта мінімальна. Таким чином, систематизація оціночних факторів 

інституційного аналізу зовнішнього середовища може містити як об’єктивні, 

так і суб’єктивні чинники, що залежить від рівня розвитку країни, де 

передбачається здійснювати господарську діяльність. 
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Звичайно, безпомилково і системно оцінити перспективний вплив 

загальних макроекономічних факторів завжди складно навіть з 

використанням математичних моделей. Проте, проведення інституційного 

аналізу примушує замислитися над проблемами, які можуть виникнути у 

процесі відповідної господарської діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг, що дозволить продумати способи їх ранжування та формування 

випереджаючих дій щодо мінімізації впливу їх виникнення. 

 

2.2. Системний аналіз внутрішнього середовища функціонування 

сфери ритуальних послуг в Україні 

 

На господарську діяльність організацій сфери ритуальних послуг крім 

зовнішнього впливає і внутрішнє середовище. Воно пов’язане з фінансово-

економічним станом та організацією господарської діяльності підприємств 

сфери ритуальних послуг, розподілу прав, обов’язків та відповідальності між 

учасниками ринку. 

Так, відповідно до наданого загального інформаційно-аналітичного 

матеріалу Державною службою статистики України (скановані копії листів 

про надання інформації стосовно показників діяльності підприємств за кодом 

96.03 «Організування поховань і надання суміжних послуг» КВЕД ДК 

009:2010 в Україні за 2010-2014 роки та за кодом 93.03 «Організація 

поховань та надання пов’язаних з ними послуг» КВЕД ДК 009:2005 в Україні 

до 2009 року, подано в Додатку П), про стан сфери ритуальних послуг в 

Україні за 2006-2014 роки (див. Додаток А.), кількість суб’єктів 

господарювання, що надають ритуальні послуги, в останні роки зменшилась, 

що є наслідком неефективної системи державного регулювання цією сферою 

соціально значущих послуг на основі впливу різноманітних чинників 

зовнішнього середовища. 

Ритуальні послуги населенню протягом 2014 року надавали 2224 

суб’єктів господарювання різних форм власності на договірних засадах із 
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ритуальними службами, з яких: 351 підприємство комунальної форми 

власності, 752 підприємства приватної форми власності та 1121 окремих 

підприємців (див. рис. 2.15). 

 
Рис.2.15. Кількість підприємств різних форм власності,  

які надають ритуальні послуги в Україні 

Джерело: побудована автором на основі [178]. 

 

За останні 2 роки в Україні спостерігається стійка тенденція до 

скорочення кількості підприємств різних форм власності, які надають 

послуги ритуально-похоронного спрямування. Так, складна економічна 

ситуація спричинила зменшення на 14 % загальної чисельності приватних 

підприємств в сфері ритуальних послуг в 2014 році порівняно з 2013 роком, 

що на 4 % більше, ніж у 2013 році в порівнянні з 2012 роком, коли цей 

показник становив 10%.  

Найбільша кількість суб’єктів господарювання в сфері ритуальних 

послуг у 2014 році відмічена в Дніпропетровській (185 од. – 8,3% від 

загальної кількості) та Запорізькій (201 од. – 9,0%) областях. Якщо провести 

економетричне дослідження залежності кількості суб’єктів господарювання в 

сфері ритуальних послуг та кількості померлих осіб в областях України за 
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2014 рік, то можна помітити суттєву нерівномірність розподілу 

(див. рис.2.16). 

 

 
Рис.2.16. Наявна та спрогнозована необхідна кількість суб’єктів 

господарювання в сфері ритуальних послуг за областями України у 2014 році 

Джерело: побудована автором на основі [178]. 

 

Так, у Дніпропетровські області, відповідно до економетричної моделі, 

для поховання 52722 людей достатньо було б 129 суб’єктів господарювання, 

що на 56 одиниць менше реальної кількості. Для Запорізької області, щоб 

поховати 27733 особи було б достатньо 96 з 201 одиниці.  

Таке відхилення реальної від розрахункової кількості суб’єктів 

господарювання в сфері ритуальних послуг на 10 тис. померлих вказує на 

конкуренцію, що, в свою чергу, дозволяє знизити середню ціну вартості 

одного поховання. На рис. 2.17 представлено залежність вартості одного 

поховання від конкуренції на ринку ритуальних послуг в Україні в 2014 році.  

Провівши аналіз отриманих даних, можна помітити, що в таких 

областях як Волинська обл., яка потребує збільшення кількості суб’єктів 

господарювання в сфері ритуальних послуг в 3,2 рази, спостерігається 



100 

завищена вартість поховання, яка становить 3072 грн. (середнє значення по 

Україні – 2584 грн.).  

 
Рис.2.17. Залежність вартості одного поховання від конкуренції на ринку 

ритуальних послуг в Україні в 2014 році 

Джерело: побудована автором на основі [178]. 

 

Ця тенденція наглядно спостерігається і в Черкаській області, в якій 

бажано в 1,5 рази збільшити кількість суб’єктів господарювання та знизити 

вартість одного поховання, яка складає 3850 грн. Окремим випадком можна 

вважати місто Київ, яке потребує, для формування ринку здорової 

конкуренції, збільшення кількості господарюючих суб’єктів на ринку 

ритуальних послуг в 7,6 разу. В таких регіонах спостерігається монополізація 

цього ринку та викокий рівень тіньової складової, що знижує ефективність 

функціонування.  

Співвідношення кількості суб’єктів господарювання на ринку 

ритуальних послуг та середньої вартості одного поховання не справджується 

для Львівської, Тернопільської та Житомирської областей, в яких є 

приблизно необхідна кількість субєктів господарювання, але є значно 

завищена ціна одного поховання, яка, відповідно, становить 4000 грн., 
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3400 грн. та 3098 грн. На нашу думку, ця ситуація може бути спричинена 

релігійністю населення, місцевими традиціями, коли жителі хочуть 

якнайкраще провести обряд поховання родичів на фоні картельної 

домовленості учасників ринку. 

Ритуальними службами, що створені органами місцевого 

самоврядування та їх виконавчими органами відповідно до статей № 8-9 

Закону України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну 

справу» (зі змінами № 1194-VII від 09.04.2014 р.), протягом 2013 року надано 

населенню ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної 

належності на загальну суму понад 712 млн. грн., що на 6% більше порівняно 

з 2012 роком, а в 2014 році даний показник становив 690 млн.грн., що менше 

на 3,1 % ніж у 2013 році. 

У свою чергу, загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів 

ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм 

власності у 2013 році склав 1,33 млрд. грн., з яких майже 54% було надано 

ритуальними службами. Відповідний показник 2014 року склав 

1,30 млрд. грн., з яких майже 53% було надано ритуальними службами [178]. 

Зокрема, ритуальними службами реалізовано населенню предметів 

ритуальної належності, які подано в табл.2.3 та надано ритуальні послуги 

(див. табл.2.4): 

Таблиця 2.3 

Реалізація ритуальними службами предметів ритуальної належності 

Предмети 
ритуальної 
належності 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 
Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

труни 229 115 225 123 182 132 
вінки 952 77 907 80 746 79 
пам’ятники 41 88 40 91 36 92 
огорожі 
намогильні 13 11 13 12 12 12 

інші 
предмети  50  53  62 

Загальна 
сума  341  359  377 

Джерело: сформовано автором на основі [176, 177, 178]. 
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Таблиця 2.4 

Надання ритуальних послуг ритуальними службами  

Послуги 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

Кількість 
(тис. од.) 

Сума 
(млн.грн.) 

транспорту для 
обслуговування 
процесу 
поховання 

241 68 225 69 182 61 

копання могил 247 108 322 117 234 109 
установлення 
пам’ятників:       

із натурального 
каменю 11 23 10 26 10 27 

із залізобетону 18 20 19 24 16 22 
установлення 
огорож 8 5 7 5 6 4 

інші  97  102  88 
Загальна сума  321  343  311 

Джерело: сформовано автором на основі [176, 177, 178]. 

 

У загальному, проаналізувавши дані таблиць 2.3 та 2.4, можна 

помітити, що, при зростаючій смертності в Україні, йде суттєвий спад 

ефективності діяльності ритуальних служб, що проявляється зменшенням 

кількості реалізованих предметів ритуальної належності та обсягами наданих 

ритуальних послуг.  

Водночас, протягом 2014 року понад 47% наданих ритуальних послуг 

та реалізованих предметів ритуальної належності забезпечуються 

підприємствами приватної форми власності.  

У 2014 році в населених пунктах України нараховували майже 32 тис. 

місць поховань (див.рис.2.18). При цьому в містах та селищах розташовано 

3418 місць поховань, а в сільській місцевості – близько 28 тисяч. Із наведеної 

кількості 25,8 тис. місць поховань (81 %) є упорядкованими відповідно до 

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань № 193 від 

19.11.2003 р. [111] та Інструкції про порядок поховання, утримання 

кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах 

України КДІ-204/12 [53]. Повністю упорядковані кладовища в Івано-
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Франківській (100 %) та Чернівецькій (100 %) областях, в той час, коли в 

Київській області упорядковані лише 16 % кладовищ, а в Волинській – 49 %. 

 

 
Рис.2.18. Кількість місць поховань в областях України за 2012-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [176, 177, 178]. 

 

Водночас, із загальної кількості місць поховань в містах та селищах 

України у 2014 році 2 тис. діючих та 1 тис. закритих місць поховань, з яких 

майже 100 % є упорядкованими. У сільській місцевості налічують 25,8 тис. 

діючих та 2,7 тис. закритих місць поховань, з яких упорядковані лише 

23 тис., що становить 79 % від загальної кількості [178]. Наведені дані 

свідчать про те, що в сільській місцевості не вистачає коштів на правильну 

організацію та упорядкування кладовищ, що необхідно передбачати при 

складанні державного та місцевих бюджетів.  

Станом на 2013 рік в Україні відведено 1025 секторів для військових 

поховань площею 154,3 га, із яких зарезервовано під майбутні поховання 

64,3 га (42% від наявної кількості). Поза місцями поховання за рішенням 

органів місцевого самоврядування відведено 405,2 га земельних ділянок для 

почесних поховань, на яких створені 726 меморіальних бульварів, скверів, 

парків і курганів Слави відповідно до Статті № 23 Закону України № 1102-IV 

від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу» та постанови 
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Верховної Ради України № 34559-VI від 02.06.2011 р. «Про Національне 

військове меморіальне кладовище» [54]. 

Найбільшу кількість секторів для військових поховань (див. Додаток Р) 

на кладовищах відведено у Запорізькій (197), Дніпропетровській (110), 

Полтавській (97) областях. Найбільшу кількість меморіальних бульварів, 

скверів, парків і курганів Слави, розміщених поза місцями поховання за 

рішенням органів місцевого самоврядування, є у Хмельницькій (190), 

Полтавській (105) та Донецькій (75) областях. 

Крім того необхідність в проектуванні та будівництві 509 місць 

поховань в населених пунктах України [178]. На основі цього, на благоустрій 

місць поховань протягом 2014 року органами місцевого самоврядування було 

виділено 104 млн. грн., що на 4 % менше порівняно з 2013 роком і вкрай 

недостатньо, адже 61 % цих коштів спрямовано на оплату праці персоналу. 

Проблему проектування та виділення земель під нові кладовища в 

світовій практиці вирішують шляхом популяризації такого виду поховання 

як кремація. В Україні поховання шляхом кремації здійснюють лише у 

містах-мільйонниках Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії 

[24]. За 2014 рік в Україні шляхом кремації поховано 22 тис. померлих осіб, 

що складає лише 4 % від загальної кількості похованих померлих. 

Детальнішу характеристику використання кремації в Україні подано в 

табл. 2.5. 

Такий стан справ свідчить про неналежну увагу органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів до поширення серед населення 

традиції організації поховання померлих шляхом кремації. Будівництво та 

експлуатація крематоріїв припускає максимальну доступність кремаційної 

послуги всім верствам населення. Впровадження кремації безсумнівно 

дозволило б нейтралізувати негативні, соціальні наслідки зростаючої 

стратифікації суспільства – принаймні, в такому важливому її сегменті, як 

похоронна сфера. 
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Таблиця 2.5 

Статистика поховань шляхом кремації в Україні 
 Одеська обл. Харківська обл. м. Київ 
 2012р. 2013р. 2014р. 2012р. 2013р. 2014р. 2012р. 2013р. 2014р. 

Поховано 
шляхом 
кремації,  
тис. ос. 

3 3 3 1 6 7 11 11 11 

Частина від 
загальної 
кількості 

похованих, % 

11 11 14 16 16 31 52 52 52 

Потреба у 
проектуванні 

та 
будівництві 
нових місць 

поховань, од. 

22 23 30 46 51 51 3 3 3 

Джерело: сформовано автором на основі [176, 177, 178]. 

 

Проводячи аналіз внутрішнього стану сфери ритуальних послуг в 

Україні, слід зауважити, що організація її діяльності має ґрунтуватися на 

принципах, за допомогою яких можна зробити висновок про здатність 

конкретної організації чи сфери загалом задовольняти потреби громадян в 

ритуально-похоронних послугах. 

Оцінка факторів, які впливають на організацію діяльності конкретного 

підприємства сфери ритуальних послуг виконується, переважно, за такою 

схемою (див. рис. 2.19). 

Відомо, що погане управління може призвести до провалу чи 

неефективності, тому, проводячи аналіз, слід приділити увагу питанням 

організації ефективної діяльності підприємств сфери ритуальних послуг в 

ракурсі забезпечення їх економічної безпеки. 

Першим з них виступає досвід і кваліфікація керівників організацій 

сфери ритуальних послуг. Вони мають відповідати цілям організацій сфери 

ритуальних послуг з врахуванням основних етичних і культурних цінностей 

споживачів. 
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Аналіз організації діяльності

Аналіз організаційної структури

Кадровий 
потенціал

Кадровий 
склад

 
Рис. 2.19. Процедура оцінки організаційної структури  

підприємств сфери ритуальних послуг 

Джерело: побудовано автором. 

 

З метою ефективного використання кадрового потенціалу підприємства 

та здійснення кадрової безпеки необхідно мати сучасну службу роботи з 

персоналом. Вона повинна володіти фахівцями з підбору та тестування 

кандидатів. 

Оскільки, вартість мінімального переліку послуг встановлюється в 

порядку і в межах, визначених наказом Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства № 194 від 19.11.2003 р. «Про 

затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності», то це не спонукає до розвитку в 

Україні нових інститутів і підриває стимули, мотивацію та моральний стан 

працівників у самих організаційних структурах. Адже це, в свою чергу, не 

спонукає до розроблення нових товарів та послуг, що є необхідними в 

процесі надання ритуальних послуг. 

Поряд з оцінкою рівня управлінського потенціалу керівництва слід 

здійснювати діагностику трудових ресурсів. Кадровий потенціал повинен 

відповідати рівню встановлених завдань та місії організацій, які працюють за 

видом економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних 

послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010). 
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При визначенні рівня відповідності робочої сили завданням організації 

слід проаналізувати наявність відповідної кількості робочої сили необхідної 

кваліфікації, рівень професійності персоналу, а також продуктивність їх 

праці. 

Для діагностики кадрового складу слід використовувати 

інструментарій та методологію системного аналізу. Вона дозволяє оцінити 

відповідність якісної характеристики персоналу в цілому та окремих 

працівників вимогам кадрової безпеки організації сфери ритуальних послуг.  

Організація діяльності сфери ритуальних послуг є ефективною, якщо 

вона сприяє внеску кожного у досягнення поставлених цілей з мінімальними 

небажаними наслідками або витратами, що включає в себе показники 

фінансових і матеріальних потоків [17].  

Отже, можна зробити висновок, що з розподілом повноважень доцільно 

використати деякі принципи формування структури організації сфери 

ритуальних послуг в Україні (див. табл. 2.6.) та принципи правильного 

добору кадрів для якісного обслуговування клієнтів (див. табл. 2.7.). 

Таблиця 2.6 

Принципи формування структури організації 

Принцип Характеристика 

скалярний 

Чим чіткішою буде лінія повноважень від вищого 
керівництва до підлеглих, тим ефективнішою буде 
система прийняття рішень та організаційної 
комунікації. 

делегування 
Повноваження, які делеговані окремим керівником, 
мають бути достатніми для того, щоб забезпечити 
можливість отримання очікуваних результатів. 

абсолютної 
відповідальності 

Відповідальність підлеглих перед керівниками за 
результати своєї діяльності є абсолютною. В свою 
чергу, керівництво не може ухилятися від 
відповідальності за організацію діяльності своїх 
підлеглих. 

паритету повноважень 
і відповідальності 

Відповідальність за вчинені дії не може бути 
більшою тієї, яка формується з делегованих 
повноважень, але не повинна бути і меншою. 
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Продовження Таблиці 2.6 
Принцип Характеристика 

єдиноначальності 

Чим повніша підзвітність підлеглого одному 
керівнику, тим менша ймовірність суперечностей і 
тим більше відчуття особистої відповідальності за 
результати. 

рівня повноважень 

Збереження наданих повноважень вимагає, щоб 
рішення, які входять до службової компетенції 
окремих керівників, приймалися ж ними до 
виконання, а не перенаправлялися вище по 
організаційній структурі. 

Джерело: сформовано автором на основі [17, 86]. 

Таблиця 2.7 

Принципи правильного добору кадрів 

Принцип Характеристика 

мети добору кадрів 
Кінцева мета добору кадрів полягає в тому, щоб 
гарантувати, що всі посади обійматимуть здібні 
люди, що бажають на них працювати. 

добору кадрів 
Чим краще визначено організаційні ролі, вимоги до 
них і методи оцінки керівництва, тим повніше 
можна гарантувати якість управління. 

визначення рамок 
роботи 

Чим відоміша мотивація, тим легше визначити 
рамки, в яких керівники можуть діяти. 

оцінки керівників 
Чим більше керівник поєднує в собі якості 
спеціаліста і керуючого, тим точніше можна його 
оцінити. 

відкритого змагання 

Чим більше організація покладається на якість 
управління, тим більше вона заохочуватиме 
відкрите змагання між кандидатами на управлінські 
посади. 

навчання 
Чим ефективніше програми навчання, що 
створюють можливість для професійного 
просування, тим краще. 

Джерело: сформовано автором на основі [86]. 

 

На фоні складеного матеріалу, можна помітити, що в Україні у 2014 

році зростання середньої кількості зайнятих працівників в організаціях 

(див. рис.2.20), що працюють за видом економічної діяльності 

«Організування поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-
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2010), супроводжується зниженням ефективності їх фінансової діяльності 

(див. рис.2.21). 

 

 
Рис.2.20. Середня кількість зайнятих працівників в одній організації, 

яка працює в сфері ритуальних послуг в Україні у 2014 році9 

Джерело: побудовано автором на основі [178]. 

Оцінка рівня рентабельності (збитковості) операційної діяльності як 

фактор відображення рівня економічної безпеки здійснюється в рамках 

операційної системи з метою створення будь-якої корисності шляхом 

перетворення входів (ресурсів усіх видів) у виходи (готові продукти та 

послуги) [75, 172, 211]. Операційна функція включає в себе перелік дій, у 

результаті яких сторюється продукція та послуги, які, в свою чергу, будуть 

передані зовнішньому споживачеві. 

Показник рентабельності є відносним показником, який свідчить про 

ефективність діяльності підприємств. У першу чергу розглядають показник 

рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств. Даний 

показник розраховується як відношення фінансового результату (сальдо) від 

операційної діяльності до витрат операційної діяльності [68, 81, 136, 172, 

211]. 

9 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції. 
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Рис.2.21. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності 

підприємств сфери ритуальних послуг за 2014 рік в Україні 

Джерело: побудовано автором на основі [178]. 

 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності 

підприємств за видом економічної діяльності «Організування поховань і 

надання суміжних послуг» за 2014 рік склав «-1,4%» (проти «-1,0%» у 

відповідному періоді 2013 року). 

Найвищу рентабельність операційної діяльності за 2014 рік мають 

організації Запорізької – «4,6%» (2012р. – «9,0%»; 2013р. – «4,9%»), 

Чернігівської – «3,3%» (2012р. – «6,0%»; 2013р. – «5,6%») та рівненської – 

«2,2%» (2012р. – даних немає10; 2013р. – «2,6%») та областей. Збитковою 

діяльністю підприємств цієї сфери є чи не половина областей України, 

зокрема, найгірше становище в Івано-Франківській області рентабельність 

операційної діяльності складає «-25,9%». У порівнянні з 2013 роком, ситуація 

в цій області трішки покращилась, адже рівень рентабельності операційної 

діяльності склав «-34,5%» [177, 178]. 

10 Інформація по Рівненській області у 2012 році є конфіденційною відповідно до Закону України № 2614-
ХІІ від 17.09.1992 р. «Про державну статистику» [124]. 
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Аналізуючи організаційну структуру за формальними критеріями, слід 

пам’ятати, що зміну рівня управління структури необхідно починати з опису 

формальних каналів комунікації і за допомогою визначення повноважень 

служб, відділів та окремих працівників. Вирішення цих питань мають 

формуватися на базі ефективної фінансової політики самих суб’єктів 

господарювання, який залежить як від внутрішніх так і зовнішніх факторів 

впливу на розвиток сфери ритуальних послуг в Україні. 

Таким чином, показники розвитку сфери ритуальних послуг є 

задовільними, проте з позицій завдань підвищення конкурентоспроможності, 

занепокоєння викликає відсутність будь-яких структурних зрушень на 

користь перспективних напрямків розвитку галузі. 

 

2.3. Оцінка економічного стану суб’єктів сфери ритуальних послуг 

України 

 

Сфера ритуальних послуг як соціальна сфера – це ринкова галузь, де 

попит і пропозиція постійно змінюються, впливаючи один на одного. У 

зв’язку з цим асортимент послуг істотно розширюється та оновлюється. 

Організації, що надають ритуальні послуги, як і будь-яка комерційна 

організація в умовах ринку, ставлять за мету отримання прибутку від своєї 

діяльності. Адже, для будь-якого підприємства отримання позитивного 

фінансового результату означає визнання суспільством (ринком) результатів 

його діяльності. Тоді кінцевим фінансовим результатом для організації буде 

виступати сальдо від реалізації послуг і продукції та витрат, які вона несе для 

його отримання. Прибуток, що залишився після оподаткування та виплат 

дивідендів власникам, відсотків кредиторам є чистим кінцевим фінансовим 

результатом для виробничого і соціального розвитку організації [68]. 

Визначення економічного змісту фінансового результату діяльності 

підприємств сфери ритуальних послуг, вивчення їх видів, розкриття завдань 

аналізу і формування методики проведення аналізу займають одне з 
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центральних місць у комплексному економічному аналізі господарської 

діяльності. 

Методологічною основою аналізу фінансових результатів діяльності 

господарюючих суб’єктів є цільовий підхід, тобто чітке визначення і 

формування цілей аналізу, їх ранжування та впорядкування, а також 

визначення завдань аналізу [68, 136]. 

Провідні економісти в галузі економічного аналізу [75, 172, 211] та 

фінансового менеджменту [12, 13, 61, 74, 168] значну увагу приділяють 

вивченню фінансових результатів господарської діяльності підприємства. 

Проте, їхні підходи до визначення економічного змісту цього поняття 

відрізняються аспектами з різним ступенем деталізації. 

Наприклад, Шеремет А.Д., розкриваючи запропоновану ним методику 

аналізу фінансових результатів і рентабельності операційної діяльності 

підприємства, відзначає, що «фінансовий результат діяльності підприємства 

виражається в зміні величини його власного капіталу звітного періоду» [211, 

с. 236]. Дане визначення кореспондує з визначенням прибутку з 

Міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності [87]. 

Єфімова О.В. фінансовий результат діяльності підприємства 

ототожнює з прибутком [44, с. 341], але в той же час відзначає, що «дійсно 

кінцевий результат той, правом розпоряджатися яким володіють власники», і 

в світовій практиці під ним розуміють «приріст чистих активів» [44, с. 344]. 

Савицька Г.В. в своїй роботі зазначає, що «фінансові результати 

діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і 

рівнем рентабельності»: «прибуток – це частина чистого доходу, який 

безпосередньо отримують суб’єкти господарювання після реалізації 

продукції» [164, с. 502]. 

Бланк І.А., аналізуючи фінансові механізми керування формуванням 

операційного прибутку, характеризує сукупний прибуток як «один з 

найважливіших результатів фінансової діяльності підприємства», що 

визначається як сума прибутку від реалізації продукції (або операційного 
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прибутку), прибутку від реалізації майна та прибутку від позареалізаційних 

операцій [12, с. 473]. 

Також слід зауважити, що існують деякі відмінності в підходах до 

вмісту та послідовності аналітичних процедур, які використовують в аналізі 

фінансових результатів діяльності господарючих суб’єктів. 

Так, у свої працях Шеремет А.Д. визначав такі завдання аналізу 

фінансових результатів [211, с. 220] як: 

- аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутку; 

- факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); 

- аналіз фінансових результатів від позареалізаційної та фінансової 

діяльності; 

- аналіз і оцінка використання чистого прибутку; 

- аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати тощо. 

Він пропонує проводити аналіз прибутку і рентабельності продукції та 

вироблених послуг в наступній послідовності [211, с. 206-217, 223-226]: 

1. Формується ряд абсолютних та відносних показників, в яких 

виявляються фінансові результати організації.  

2. Поглиблений аналіз здійснюється шляхом дослідження впливу на 

величину прибутку і рентабельності різних факторів, які поділяються на 

зовнішні та внутрішні. 

3. Аналізується вплив інфляції на фінансові результати від продажу 

продукції та наданих послуг. 

5. Вивчається якість прибутку у вигляді узагальненої характеристики 

структури джерел формування прибутку. 

6. Проводиться аналіз рентабельності активів підприємства. 

7. Здійснюється маржинальний аналіз прибутку. 

Єфімова О.В., розглядаючи методологічні питання аналізу фінансових 

результатів і ефективності діяльності організації, зазначає [44, с. 341-396], що 

«найважливішим фінансовим показником, який визначає здатність 

організації забезпечувати необхідне для її нормального розвитку 
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перевищення доходів над витратами, є прибуток. З метою виявлення умов і 

можливостей для отримання організацією прибутку проводиться аналіз 

фінансових результатів, в ході якого повинні бути отримані відповіді на 

наступні питання: 

- наскільки стабільні прибутки отримано та витрати; 

- які елементи звіту про прибутки і збитки можуть бути використані 

для прогнозування фінансових результатів; 

- наскільки продуктивні здійснювані витрати; 

- яка ефективність вкладення капіталу в дане підприємство; 

- наскільки ефективно управління підприємством» [44, с. 341]. 

За таких умов, ключовим завданням аналізу фінансових результатів є 

«виділення у складі доходів організації стабільно одержуваних доходів для 

прогнозування фінансових результатів» [44, с. 349]. 

На думку ж Мартинчука Н.І., цілями проведення аналізу фінансових 

результатів є [81, с. 23-24]:  

- своєчасне забезпечення керівництва підприємства і його фінансово-

економічних служб даними, що дозволяють сформувати об’єктивне 

судження про результати діяльності підприємства;  

- розробка заходів щодо максимізації прибутку підприємства;  

- розроблення пропозицій щодо використання прибутку підприємства 

після оподаткування. 

Пястолов С.М. вважає, що основні завдання аналізу фінансових 

результатів полягають [15, с. 142-143]: 

- в оцінці динаміки показників прибутку і рентабельності за 

аналізований період;  

- у вивченні джерел і структури балансового прибутку підприємства та 

чистого прибутку, що витрачається на виплату дивідендів;  

- у визначенні потенціалу підвищення різних показників 

рентабельності. 
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У науковій літературі [43, 75, 143, 172, 209, 211] наводяться й інші 

підходи до визначення цілей і завдань аналізу фінансових результатів, але всі 

вони спрямовані на пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності в 

сфері бізнесу. 

Для аналізу фінансових результатів діяльності підприємств України за 

видом економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних 

послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010), розглянемо їх узагальнені фінансові 

результати (сальдо) за 2004-2014 рр., які подано в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Узагальнені фінансові результати (сальдо) діяльності підприємств 

сфери ритуальних послуг в Україні, тис. грн. 

Рік Фінансові результати 
(сальдо) Рік Фінансові результати 

(сальдо) 
2004 3399,0 2010 -890,2 
2005 3941,8 2011 -4921,2 
2006 560,9 2012 1470,2 
2007 -396,3 2013 1493,9 
2008 2026,2 201411 -1303,7 
2009 -738,3   
Джерело: складено автором на основі [139, 140] 

 

Вказані дані є дещо неповними, оскільки в таких областях як 

Волинська, Закарпатська, Рівненська, Сумська, Чернігівська та Чернівецька, 

в різні роки інформація є конфіденційною відповідно до Закону України 

№ 2614-ХІІ від 17.09.1992 р. «Про державну статистику» (зі змінами № 1170-

VII від 27.03.2014 р.), що передбачає нерозголошення статистичної 

інформації, якщо у відповідній області працює не більше 3-х підприємств, 

основна діяльність яких підпадає під код 96.03 за КВЕД-2010. 

Наочне відображення узагальнених фінансових результатів 

підприємств України за видом економічної діяльності «Організування 

11 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції. 
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поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-2010) подано на 

рис. 2.22.  

 

 
Рис.2.22. Динаміка фінансових результатів (сальдо) підприємств  

сфери ритуальних послуг в Україні за 2004 та 2014 роки, тис. грн. 

Джерело: складено автором на основі табл.2.8. 

 

Провівши лінійну апроксимацію даних, яка відображена прямою лінією 

на рис. 2.22, можна відзначити тенденцію до скорочення офіційних 

прибутків, що свідчить про неефективну діяльність організацій сфери 

ритуальних послуг в Україні за останні роки. Це, в свою чергу, вказує на 

необхідність модернізації системи державного управління даною сферою, як 

однієї з складових галузі житлово-комунального господарства та переходу до 

ефективних ринкових методів управління з метою досягнення передумов для 

необхідного рівня прибутковості. 

Підґрунтям зазначених проблем є те, що економічні системи даного 

напрямку, як правило, є сукупністю великої кількості об’єктів, процесів, 

явищ, які взаємодіють між собою та знаходяться в певних причинно-

наслідкових відношеннях, тому необхідно враховувати вплив соціально-

економічних факторів на результати діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг. 
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Фінансові результати (сальдо) як економічна змінна здебільшого 

залежить не від одного, а від багатьох факторів. Спільний вплив декількох 

факторів на узагальнені фінансові результати, які виступають у ролі однієї 

результуючої змінної, можна досліджувати за допомогою багатофакторних 

економетричних моделей. До таких моделей відносять моделі множинного 

кореляційно-регресійного аналізу, дисперсійного аналізу, компонентного 

аналізу, дискримінантного аналізу, кластерного аналізу тощо [48]. 

У разі використання багатофакторних економетричних моделей, 

побудованих не на функціональних, а на ймовірнісних зв’язках між 

факторними та результативним показником, розробляються стохастичні 

прогнози. Вони дозволяють отримати ймовірнісну оцінку значень 

прогнозних показників і ґрунтуються на встановленні кореляційної 

залежності між факторами, які з огляду на завдання прогнозування можуть 

аналізуватися в динаміці (аналіз просторово-часових сукупностей) або без 

врахування фактора часу (аналіз просторових сукупностей), та наступному 

прогнозуванні з використанням регресійних залежностей, які мають вигляд 

[48, с.153; 200, с.121]: 

εβββ ++++= nn xxy ...110                                       (2.1) 

 

де −y результуюча змінна; 

−nxxx ,...,, 21 факторні ознаки; 

−nβββ ,...,, 10 істинні параметри моделі, зокрема −0β вільний член 

рівняння регресії,  −nββ ,...,1 коефіцієнти множинної регресії; 

−ε неспостережувана випадкова величина; 

−n кількість факторів. 

Найважливішою задачею економетричних моделей є оцінювання 

параметрів і перевірка їх значущості. Першим етапом реалізації цього процесу є 

побудова моделі в математичній формі. Другий етап – збір і підготовка 

економічної інформації. На третьому етапі оцінюються параметри моделі. 
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Четвертий етап – це перевірка моделі на вірогідність. На цьому етапі необхідно 

оцінити дисперсію залишків економетричної моделі. Вона відіграює вагому 

роль при визначенні якості моделі, що дозволить застосувати її в прогнозуванні 

[48, 73, 210]. 

Для дослідження впливу декількох факторів на одну результуючу 

змінну, в дисертаційному дослідженні буде розглянуто множинну лінійну 

кореляційно-регресійну модель виду (2.1). Слід зазначити, що узагальнена 

множинна лінійна кореляційно-регресійна модель – це модель, яка описує 

кореляційну залежність результуючої змінної у від факторних ознак 

nxxx ,...,, 21  для всієї генеральної сукупності, на основі якої оцінюють 

параметри моделі. Генеральна сукупність має бути щонайменше в п’ять разів 

більшою від кількості факторних ознак, причому, чим тісніше факторні 

змінні корелюють між собою, тим обсяг вибірки повинен бути більшим [48]. 

Невідомі параметри nβββ ,...,, 10  узагальненої моделі (2.1) будуть 

вважатися постійними. Випадкові складові ε , які ще називають 

стохастичними складовими, помилками або частіше залишками, що є 

наслідками помилок спостережень, містять у собі вплив усіх випадкових 

факторів, а також факторів, які не входять у модель [48, 73]. Випадкова 

величина ε змінюється в кожному спостереженні, і ми можемо тільки робити 

припущення стосовно її поведінки. 

Таким чином, якщо маємо сукупність спостережень за результуючою 

змінною у  

( )nyyyy ,...,, 21=  

та факторними ознаками nxxx ,...,, 21  

( )mxxxx 112111 ,...,,= ; 

( )mxxxx 222212 ,...,,= ; 

…        …        … 

( )nmnnn xxxx ,...,, 21= , 
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то на основі даних цих спостережень можна побудувати вибіркову множинну 

лінійну кореляційно-регресійну модель [48, 73]: 

 

nn xbxbxbby ++++= ...~
22110 ,                                (2.2) 

 

де y~  – теоретичне значення результуючої змінної y ; 

−nbbb ,...,, 10 оцінки невідомих параметрів nβββ ,...,, 10 . 

Розглянемо побудову множинної лінійної кореляційно-регресійної 

моделі (2.2) методом найменших квадратів. Критерій методу найменших 

квадратів для знаходження оцінок параметрів nβββ ,...,, 10  узагальненої 

моделі має вигляд: 

( ) ( ) ( ) min...~,...,,
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Після відповідних перетворень отримуємо таку систему нормальних 

рівнянь для визначення параметрів nbbb ,...,, 10  вибіркової моделі: 
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Розв’язавши систему (2.3), яка містить ( )1+n -е лінійне рівняння з 

( )1+n -ою невідомою, знайдемо значення параметрів nbbb ,...,, 10 . Дослідження 

показують, що функція ( )nbbbQ ,...,, 10  в отриманій точці приймає мінімальне 

значення. 

Вибіркову модель (2.2) також можна записати у виді: 

 

exbxbxbby nn +++++= ...22110 ,                               (2.4) 

 

де е – випадкове відхилення моделі:  

niyye iii ,1,~ =−= . 

На рис. 2.23. подано алгоритм здійснення процесу економетричного 

моделювання впливу факторів соціально-економічного розвитку України на 

фінансову діяльність (сальдо) організацій сфери ритуальних послуг. 

 

Етап 1. Визначення об'єкта дослідження 
та формулювання гіпотез

Етап 2. Вибір та обґрунтування факторів, що 
характеризують функціонування об'єкта дослідження

Етап 3. Визначення методів та моделей дослідження, 
знаходження параметрів моделі

Етап 4. Перевірка результатів моделювання на 
достовірність та адекватність

Етап 5. Виявлення ключових факторів та 
формулювання загального висновку

Етап 6. Розроблення заходів щодо усунення вузьких 
місць у функціонуванні об'єкта дослідження

 
Рис.2.23. Алгоритм процесу економіко-математичного 

 моделювання діяльності об’єкту дослідження 

Джерело: складено автором на основі [48] 
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Вважаємо, що використання економіко-математичних методів 

дослідження, для оцінки впливу соціально-економічного становища держави 

на темпи розвитку фінансових результатів діяльності організацій сфери 

ритуальних послуг, має важливе значення для визначення основних 

напрямків розбудови цього сектора економіки України. 

Визначення об’єкту дослідження передбачає формулювання деякої 

робочої гіпотези про вектор зв’язку між соціально-економічним становищем 

та відповідним сектором економіки [210]. Таким чином на першому етапі в 

якості об’єкта дослідження буде виступати національний ринок ритуальних 

послуг, функціонування якого має змінний характер. 

На другому етапі відбувається визначення основних факторів моделі, 

що мають вагоме значення при характеристиці об’єкта дослідження. В якості 

основних факторів соціально-економічного становища, які, на нашу думку, в 

найбільшій мірі мають вплив на фінансовий результат (сальдо) підприємств 

до оподаткування та рівень рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності12 за видом економічної діяльності «Організування поховань і 

надання суміжних послуг» можна виділити: кількість померлих громадян, 

капітальні інвестиції в охорону здоров’я та надання соціальної допомоги 

населенню, обсяги реалізованих послуг за видом економічної діяльності 

«Організування поховань і надання суміжних послуг» та середньомісячна 

заробітна плата пересічного громадянина. 

На третьому етапі процесу моделювання діяльності об’єкту 

дослідження, на основі емпіричних даних за допомогою відповідних 

економіко-математичних методів дослідження (або відповідного 

програмного забезпечення) визначаються параметри моделі [73, 210]. 

Відповідно до обраних чинників, рівняння нашої моделі набуде наступного 

вигляду: 

 

12 Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від 
операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств. 
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εβββββ +++++= 443322110 xxxxy ,                         (2.5) 

 

де −y фінансові результати діяльності організацій сфери ритуальних послуг; 

−1x кількість померлих;  

−2х капітальні інвестиції на охорону здоров’я та надання соціальної 

допомоги населенню;  

−3х обсяги реалізованих послуг за видом економічної діяльності, 

«Організування поховань і надання суміжних послуг»; 

−4х середньомісячна заробітна плата пересічного громадянина країни; 

−ε випадкова компонента. 

Вихідними даними для запропонованої моделі виступає інформація 

(див. табл. 2.9), що отримана від державної служби статистики України 

(див. Додаток П). 

Попередньо аналізуючи фінансові результати діяльності організацій 

сфери ритуальних послуг в областях України, можна помітити, що в Івано-

Франківській та Дніпропетровській областях є суттєве відхилення 

результуючої змінної (фінансових результатів), відповідно «-1955,8» та  

«-886,1» тис.грн., від середнього значення, яке становить «-52,1» тис.грн.. Ця 

ситуація може спотворювати кінцеві результати досліджень, тому відповідно 

до теорії економетричного дослідження соціально-економічних процесів [48, 

73, 75, 101] рекомендовано не включати відповідні дані у модель 

дослідження. 



123 

Таблиця 2.9 

Вихідні дані для побудови економетричної моделі впливу 

соціально-економічних показників на фінансові результати діяльності 

організацій сфери ритуальних послуг в Україні за 2014 рік13. 

  

Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
тис.грн. 

Кількість 
померлих за 

2014 рік, 
тис.осіб. 

Капітальні 
інвестиції, 

тис.грн. 

Обсяги 
реалізо-
ваних 

послуг за 
видом 
еконо-
мічної 

діяльності, 
тис.грн. 

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата, 

тис.грн. 

  
y  

1х  2х  3х  4х  
2 Вiнницька 113,2 25,567 66118 9448,2 3,244 
3 Волинська 8,5 13,748 31649 4725,7 3,161 
4 Днiпропетровська -886,1 52,722 75074 32679,2 4,021 
5 Донецька -571,4 71,799 61651 19679 4,498 
6 Житомирська 226,8 21,185 39804 11533,2 3,18 
7 Закарпатська 0,9 14,808 44127 2648,5 3,353 
8 Запорiзька 197,5 27,773 52736 29346,9 4,048 
9 Івано-Франкiвська -1955,8 17,7 27953 6395,9 3,138 

10 Київська -316,4 28,264 23356 9122,6 4,1 
11 Кiровоградська 105,5 16,716 13964 8210,8 3,088 
12 Луганська -69,2 22,755 19819 490,1 3,638 
13 Львiвська 27,4 32,45 69809 8506,5 3,353 
14 Миколаiвська 57,6 17,75 19852 7656,1 4,143 
15 Одеська 267,0 34,155 132452 19647,4 3,685 
16 Полтавська 381,0 24,784 57873 16409,8 3,653 
17 Рiвненська 117,3 14,714 17621 5347,2 3,665 
18 Сумська 119,8 19,452 30493 13214,2 3,284 
19 Тернопiльська -126,5 15,18 11606 4289,8 2,992 
20 Харкiвська -35,4 41,891 100261 34203,8 3,598 
21 Херсонська 15,2 16,141 17549 3232,7 3,043 
22 Хмельницька 37,4 20,408 36139 5755 3,418 
23 Черкаська 16,3 20,8 35008 9202,8 3,151 
24 Чернiвецька 80,8 11,619 18864 4755,2 3 
25 Чернiгiвська 594,5 20,324 14004 17832,4 2,924 
26 мiсто Київ 290,4 29,992 206076 53013,3 6,414 

Джерело: складено автором на основі [56, 139, 139] 

Система нормальних рівнянь для знаходження невідомих параметрів 

кореляційно-регресійної моделі на основі заданої вибіркової сукупності 

матиме вигляд: 

13 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції 
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Коефіцієнти при невідомих першого рівняння та коефіцієнти при 

невідомих параметрах інших рівнянь взято з останньої стрічки Додатку С. 

Ця система містить п’ять лінійних рівнянь та п’ять невідомих 

параметрів. Розв’язавши систему за допомогою методу оберненої матриці, 

або ж використавши пакет аналізу даних програми Microsoft Excel, 

отримаємо такі оцінки 43210 ,,,, bbbbb  параметрів 43210 ,,,, βββββ : 

-163,636.
0,015;
0,001;
-12,860;
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b
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b
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Вибіркова чотирифакторна лінійна кореляційно-регресійна модель, яка 

описує залежність фінансового результату (сальдо) діяльності організацій 

сфери ритуальних послуг в Україні за 2014 рік від кількості померлих, 

капітальні інвестиції на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги 

населенню, обсягів реалізованих послуг за видом економічної діяльності 

«Організування поховань і надання суміжних послуг» та середньомісячної 

заробітної плати, матиме вигляд: 

 

4321 163,636-0,0150,00112,860-715,655~ xxxxy ++= .             (2.6) 

 

Під час проходження четвертого етапу, необхідно здійснити перевірку 

моделі на достовірність та адекватність. На першому кроці необхідно 

з’ясувати відповідність отриманих результатів до сформульованої гіпотези. 

Виходячи з моделі (2.6), коефіцієнти факторних показників моделі 

мають як додатні так і від’ємні значення. Це свідчить про те, що обрані 
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чинники соціально-економічного становища в країні впливають на фінансові 

результати (сальдо) діяльності організацій сфери ритуальних послуг як 

позитивно, так і негативно. 

Рівняння регресії, представлене формулою (2.6), показує низькі 

значення коефіцієнтів моделі при відповідних факторах. Це свідчить про їх 

незначний вплив на фінансові результати. Так, найменший вплив має 

показник «Капітальні інвестиції». Значення даного показника показує, що 

при зростанні обсягу реалізованих послуг по регіону на 1 млн. грн. фінансові 

результати організацій сфери ритуальних послуг покращяться тільки на 

1 грн., що, на нашу думку, є очевидним фактом офіційної неефективності 

системи управління організаціями сфери ритуальних послуг. Найбільше 

абсолютне значення має коефіцієнт «Середня заробітна плата» –  

«-163,636», що вказує, в більшій мірі, на тенденцію залежності результатів 

діяльності організацій сфери ритуальних послуг тільки від купівельної 

спроможності населення регіонів. В дослідженні [155] значення цього 

коефіцієнта було додатнім, що свідчило про те, що зі зростанням середньої 

заробітної плати по регіонах України видатки громадян на похоронно-

ритуальне обслуговування збільшувались. У 2014 році ця тенденція має 

зворотній характер, що спричинена цілою низкою негативних зовнішніх 

факторів, що було описано в пункті 2.2 дисертаційного дослідження. 

Щільність зв’язку між факторами визначають за допомогою матриці 

абсолютних значень коефіцієнтів кореляції. Коефіцієнт кореляції вважають 

найпростішим критерієм, який кількісно оцінює зв’язок між двома 

показниками. При чому необхідно визначати зв’язок не тільки факторів 

моделі та деякого результуючого показника, але й взаємозв’язок між самими 

факторами [48, 73, 210]. Якщо абсолютне значення коефіцієнту кореляції 

наближається до одиниці, то це свідчить про наявність сильного, аж до 

повного функціонального, зв’язку між факторами та результативним 

показником. І, навпаки, якщо абсолютне значення коефіцієнту наближається 
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до нуля, це свідчить про слабкість зв’язку між факторами та результативним 

показником аж до повного його відсутності. 

Отже, на основі застосування статистичних методів розрахунку, 

будуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції факторів моделі впливу 

соціально-економічних показників на фінансові результати діяльності 

організацій сфери ритуальних послуг в Україні за 2014 рік та матрицю 

міжфакторної кореляції, які наведено в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Матриця абсолютних значень коефіцієнтів кореляції 

факторів запропонованої моделі 

 Фінансові 
результати 

Кількість 
померлих 

Капітальні 
інвестиції 

Обсяги 
реалізованих 

послуг 

Середньо-
місячна 

заробітна плата 
в країні 

Фінансові 
результати 1     

Кількість 
померлих 0,465 1    

Капітальні 
інвестиції 0,401 0,447 1   

Обсяги 
реалізованих 

послуг 
0,568 0,477 0,827 1  

Середньо-
місячна 

заробітна плата 
0,326 0,444 0,734 0,744 1 

Джерело: розрахована автором 

 

Найвищий ступінь взаємозалежності спостерігається між фінансовими 

результатами та фактором «Кількість померлих». Тоді як коефіцієнт 

кореляції для решти чинників дещо нижчий. Тісноту сумісного впливу усіх 

факторів економетричної моделі визначає коефіцієнт множинної кореляції, 

який, за проведеними розрахунками, складає 0,791. Тобто, підтверджується 

наявність тісного, хоча з елементами змінного характеру, зв’язку між 

фінансовими результатами діяльності організацій сфери ритуальних послуг 

та відібраними чинниками. 
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Між тим, важливого значення у технології проведення кореляційно-

регресійного аналізу займає перевірка одержаної моделі на явище 

мультиколінеарності. 

У розглянутій моделі таке виключення доцільно застосувати до 

факторної величини 2х  («Капітальні інвестиції»), величина абсолютного 

значення коефіцієнту кореляції якого з фактором «Обсяги реалізованих 

послуг» є більшою за «0,8». Згідно зі шкалою Чеддока, це характеризує дуже 

сильний зв’язок між даними факторними величинами [7, с. 86], але вплив 

фактора «Капітальні інвестиції» на результуючу змінну «Фінансові 

результати» є менш вагомішим, тому його доцільно забрати з моделі. 

Надалі проведемо регресійний аналіз між результативним показником 

та факторними величинами 431 ,, xxх . В результаті розв’язання поставленої 

мети трьох факторного кореляційно-регресійного аналізу, було побудовано 

економіко-математичну модель, яка має наступний вигляд: 

 

431 144,737-0,01812,701-666,312~ хххy += .   (2.7) 

 

Дане рівняння свідчить про те, що найбільший вплив з обраних 

факторів має фактор «Середньомісячна заробітна плата в країні». Цікавість 

даного коефіцієнту є в тому, що він показує, що при зростанні середньо-

місячної заробітної плати в Україні на 1 тис. грн., очікувані фінансові 

результати (сальдо) організацій, що працюють в сфері ритуальних послуг 

зменшаться на 144,737 тис. грн.  

Перевірка моделі (2.7) на мультиколінеарність показала, що між 

обраними факторами відсутній дуже високий кореляційний зв’язок, а, отже, 

дана кореляційно-регресійна модель може бути використана як основна. 

У табл. 2.11 наведено дані щодо значень залежної змінної, 

розрахованих за допомогою отриманого рівняння регресії, з реальними 

даними по областях України за 2014 рік. 
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Таблиця 2.11 

Зівставлення фактичних та розрахункових значень фінансових 

результатів (сальдо) організацій сфери ритуальних послуг 

 у 2014 році відповідно до визначених параметрів моделі 

  

Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
тис.грн. 

Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
тис.грн. 

(розрахункове) 

Відхилення 

1 Вінницька 113,2 40,407 72,793 
2 Волинська 8,5 118,387 -109,887 
3 Донецька -571,4 -545,988 -25,412 
4 Житомирська 226,8 142,474 84,326 
5 Закарпатська 0,9 40,125 -39,225 
6 Запорізька 197,5 250,561 -53,061 
7 Київська  -316,4 -123,544 -192,856 
8 Кіровоградська 105,5 153,353 -47,853 
9 Луганська -69,2 -140,514 71,314 

10 Львівська 27,4 -79,567 106,967 
11 Миколаївська 57,6 -22,361 79,961 
12 Одеська 267,0 49,226 217,774 
13 Полтавська 381,0 115,191 265,809 
14 Рівненська 117,3 44,244 73,056 
15 Сумська 119,8 179,382 -59,582 
16 Тернопільська -126,5 116,894 -243,394 
17 Харківська -35,4 222,921 -258,321 
18 Херсонська 15,2 78,472 -63,272 
19 Хмельницька 37,4 14,943 22,457 
20 Черкаська 16,3 110,039 -93,739 
21 Чернівецька 80,8 169,256 -88,456 
22 Чернігівська 594,5 302,696 291,804 
23 м.Київ 290,4 301,601 -11,201 

Джерело: розрахована автором 

 

Як бачимо, отримані результати мають відхилення фактичних та 

теоретичних даних стосовно фінансових результатів діяльності організацій 

сфери ритуальних послуг. Додатні відхилення вказують на позитивну 

тенденцію та ефективність функціонування організацій сфери ритуальних 

послуг у відповідних областях. Це підтверджується і коефіцієнтом 
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детермінації, який для нашої моделі складає 0,609. Тобто, це означає, що 

обрані фактори соціально-економічного становища регіонів України в 2014 

році як незалежні змінні на 60,9% пояснюють тенденцію фінансових 

результатів діяльності організацій сфери ритуальних послуг як залежної 

змінної. У свою чергу, цей показник характеризує високу частку впливу 

факторів, що не піддаються офіційним статистичним вимірюванням – це 

високий рівень тіньової складової. Також він показує, що обрані критерії не є 

повністю респектабельними. Але з іншого боку – цей коефіцієнт має 

властивість збільшуватись при включенні значної кількості факторів впливу. 

Наприклад, для моделі (2.6), яка містить на один фактор більше, він 

становить 0,625. Тому його не можна вважати надійним та остаточним 

критерієм якості моделі [48, 210]. Враховуючи те, що кількість використаних 

статистичних спостережень у моделі є незначною, то необхідно 

орієнтуватись на скорегований коефіцієнт, який містить поправку на число 

ступенів вільності [8]. Таким чином, коефіцієнт детермінації для нашої 

моделі становитиме 0,667. 

Другий крок перевірки моделі передбачає статистичне визначення 

ступеня її достовірності за −F критерієм Фішера, оскільки обсяг вибірки є 

невеликий ( )30<n  [48, 73, 101, 210]. При цьому розраховується 

−F статистика Фішера з попередньо визначеним рівнем помилки за 

формулою: 

 

( )
( )kR

knR
F

ky

ky
2

...12

2
...12

1
1

−
−−

= ,                                         (2.8) 

 

де −2
...12 kyR коефіцієнт детермінації запропонованої моделі. 

Величина F  має −F розподіл із k=1ν  і 12 −−= knν  ступенями 

вільності. Якщо кpFF >  ( −кpF табличне значення), модель вважається 
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адекватною, тобто такою, що відповідає дійсності. Якщо кpFF < , то 

приймається так звана нуль-гіпотеза, і модель вважається неадекватною. 

При заданому рівні значущості 01,0=α  та при кількості ступенів 

вільності 31 =ν  і 1913232 =−−=ν  критичне значення критерію Фішера 

становить 010,5=кpF . Для нашої ж моделі −F критерій становить: 

( )
( ) 12,708.

30,6671
13230,667
=

⋅−
−−⋅

=F  

Таким чином, побудована економетрична модель відповідає 

статистичним критеріям адекватності (адже, кpFF > ), а теоретичні значення 

результативного показника, який розраховано за її допомогою, можуть 

вважатися адекватними дійсності [101, 210]. Отже, розроблена 

економетрична модель демонструє високий рівень статистичної 

достовірності отриманих результатів. 

Оскільки обсяг вибірки малий, то третій крок четвертого етапу 

моделювання передбачає перевірку гіпотези про статистичну значущість 

парних коефіцієнтів кореляції ( )r  впливу соціально-економічних показників 

на фінансові результати діяльності організацій сфери ритуальних послуг, 

використовуючи −t статистику Ст’юдента [48, 73, 101]:  

 

.
1

2
2r

nr
t

−

−
=                                                 (2.9) 

 

За таблицями Ст’юдента при заданому рівні значущості 01,0=α  та 

1,0=α , а також кількості ступенів вільності 212232 =−=−= nν  

знаходимо критичне значення статистики ( )крt .  

Результати обрахунку −t статистики Ст’юдента для моделі (2.6) 

подано в табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Перевірка значущості чинників моделі за t -критерієм Ст’юдента 

Критерій 
Фактичне 
значення  
−t критерію 

Рівень довіри 
99% 
=крt 2,518 

90% 
=крt 1,323 

Кількість померлих 2,406 - + 
Капітальні інвестиції 2,006 - + 
Обсяги реалізованих 

послуг 3,163 + + 

Середньомісячна 
заробітна плата 1,580 - + 

Джерело: розрахована автором 

 

Табличне значення −t критерію Ст’юдента розглянутої моделі складає 

2,518 при рівні довіри в 99%. Дані таблиці показують, що чинники «Кількість 

померлих», «Капітальні інвестиції» та «Середньомісячна заробітна плата», 

статистично не значущі, оскільки значення їх −t критерію нижче критичного 

рівня. Тільки при зниженні рівня довіри до 90%, вказані критерії матимуть 

вплив на результати запропонованої моделі. 

На п’ятому етапі алгоритму процесу економіко-математичного 

моделювання діяльності об’єкту дослідження, можна зробити висновок, що 

отримані результати демонструють наявність впливу основних параметрів 

соціально-економічного стану України на фінансові результати діяльності 

організацій сфери ритуальних послуг в 2014 році. І хоча статистичні 

характеристики не можуть достеменно підтвердити або спростувати нашу 

гіпотезу, результати дослідження підтверджують висновки іноземних 

науковців, суть яких полягає в тому, що сфера ритуальних послуг ефективно 

функціонує тільки в країнах з розвиненою ринкової економікою. Це можна 

констатувати тим, що в цих країнах є значно менша частка тіньового сектору, 

що значно спотворює реальні показники функціонування організацій, що 

працюють за напрямком похоронно-ритуального обслуговування населення. 

На заключному (шостому) етапі процесу моделювання, на основі 

отриманих даних, визначено основні заходи щодо усунення вузьких місць у 
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функціонуванні організацій сфери ритуальних послуг. Відповідні висновки 

та обґрунтовані рекомендації щодо державного регулювання сфери 

ритуальних послуг в Україні подано в пунктах 3.1 та 3.2. дисертаційного 

дослідження. 

Наведені дані свідчать про неефективність як загальнодержавного, так і 

місцевого управління розвитком даної сфери комунальних послуг, її високий 

рівень тіньової складової. Це має активізувати пошук інноваційних шляхів 

розв’язання кризової ситуації з залученням та використанням закордонного 

досвіду. Адже, виокремлення сфери ритуальних послуг як самостійної 

системно-структурної цілісності в межах національної економіки в сучасних 

нестійких ринкових умовах передбачає об’єктивну необхідність державного 

регулювання її розвитку з метою забезпечення стабільного економічного 

зростання [75, 81, 172, 210]. В узагальненому вигляді, державна програма має 

передбачати заходи, які направлені на вирішення проблем не лише 

функціонування сфери ритуальних послуг, але й організацій реального 

сектора економіки, що тісно співпрацює з нею. 

Побудована економетрична модель дозволить оцінити ефективність 

системи державної політики в сфері ритуальних послуг. Проведення 

повторних розрахунків повинні підтвердити правильність стратегії держави з 

розвитку даного сектора економіки. Якщо отримані нові параметри моделі 

відповідають статистичним критеріям значущості та достовірності, то це 

свідчитиме про ефективність державних заходів реформування сфери 

ритуальних послуг. У протилежному випадку вона відображатиме 

помилковість обраного курсу реформ. 

Практичною цінністю розробленої моделі  те, що вона дозволяє 

оцінити ефективність державної політики в сфері ритуальних послуг. Крім 

того, вона є індикатором розвитку сфери ритуальних послуг та може бути 

використана для аналізу на регіональному або галузевому рівнях. 
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Усі можливі компоненти впливу на проект мають бути виражені у 

величині додаткових витрат, що дозволить визначити життєздатність 

організацій у розглянутому інституційному просторі. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Проведений інституційний аналіз сфери ритуальних послуг в Україні 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Інституційна структура економіки, яка формує рамки для 

координування економічної діяльності сфери ритуальних послуг в Україні, 

включає впорядкований набір інституцій: політико-правових, економічних, 

суспільних, культурних та природніх. 

2. Оскільки сферу ритуальних послуг відносять до соціально-значущої, 

то деякі проблеми цієї галузі не можна вирішити за допомогою ринкових 

механізмів. Тому в нормативних актах затверджено Єдину методику 

визначення механізму розрахунку вартості надання громадянам необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, а також процедура 

реалізації предметів ритуальної належності 

3. На фоні складного макроекономічного клімату та високих 

інфляційних очікувань в Україні, організації сфери ритуальних послуг 

змушені пропонувати ціни з необхідного мінімального переліку окремих 

видів ритуальних послуг, у межах, встановлених наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про 

затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності». Це означає, що вони зобов’язані 

надавати деякі види товарів та ритуальних послуг за заниженими цінами, що 

спричиняє зменшення прибутків ритуально-похоронних організацій та 

знижує мотивацію персоналу. 
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4. Інститут ритуально-похоронної справи демонструє яскраво 

виражений стратифікуючий ефект, адже існуючі соціальні гарантії в 

похоронній сфері є явно недостатніми для проведення гідного похорону 

малозабезпеченими верствами населення, які формують попит лише на 

мінімальний комплект послуг організацій сфери ритуальних послуг. 

5 У сільській місцевості не вистачає коштів на правильну організацію 

та благоустрій кладовищ, що необхідно врахувати при складанні державного 

та місцевих бюджетів. Цю проблему доцільно вирішувати шляхом 

популяризації кремації, яку практикують лише у містах-мільйонниках Києві, 

Одесі та Харкові, де функціонують крематорії. 

6. При зростаючій смертності, за останні роки в Україні спостерігається 

стійка тенденція до скорочення кількості підприємств різних форм власності, 

які надають послуги ритуально-похоронного спрямування. Попри 

нерівномірність розподілу, проведене економетричне дослідження 

залежності кількості суб’єктів господарювання в сфері ритуальних послуг та 

кількості померлих осіб в областях України свідчить про суттєвий спад 

ефективності діяльності ритуальних служб у вигляді зменшення кількості 

реалізованих предметів ритуальної належності та обсягів наданих 

ритуальних послуг. Це, в свою чергу, вказує на необхідність модернізації 

системи державного управління цією сферою, як однією зі складових галузі 

житлово-комунального господарства та переходу до ефективних ринкових 

методів управління з метою досягнення необхідного рівня прибутковості. 

7. При побудові багатофакторної економетричної моделі розглядалась 

залежність фінансових результатів підприємств сфери ритуальних послуг від 

основних факторів соціально-економічного становища: кількості померлих 

громадян, капітальних інвестицій на охорону здоров’я та надання соціальної 

допомоги населенню, обсягів реалізованих послуг за видом економічної 

діяльності «Організування поховань і надання суміжних послуг» та 

середньомісячної заробітної плати пересічного громадянина. Практична 

цінність проведених розрахунків та аналізу результатів економетричного 
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моделювання полягає в тому, що вони свідчать про неефективність як 

загальнодержавного, так і місцевого управління розвитком сферою 

ритуальних послуг, а також високий рівень її тіньової складової. Це 

дозволить активізувати об’єктивну необхідність державного регулювання 

розвитком сфери ритуальних послуг з метою пошуку інноваційних шляхів 

розв’язання кризової ситуації, в якій вона зараз знаходиться, з залученням та 

використанням закордонного досвіду. При цьому, усі можливі компоненти 

впливу мають бути виражені у величині додаткових витрат, що дозволить 

визначити життєздатність організацій у розглянутому інституційному 

просторі. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. Перспективи розвитку сфери ритуальних послуг в Україні з 

позиції економічної безпеки 

 

Сучасний стан розвитку соціально-економічної системи в Україні 

характеризується цілою низкою негативних тенденцій, серед яких можна 

виділити: падіння виробництва, суттєве скорочення фінансування 

соціального сектору і зниження рівня життя населення країни, зменшення 

платоспроможного попиту у всіх сферах діяльності, зменшення інвестицій та 

наростання інфляційних процесів, недосконалість державного регулювання у 

сфері соціально-значущих послуг, до яких відносять сферу ритуальних 

послуг тощо. Все це прямо чи опосередковано впливає на стабільність 

економічних відносин в країні та на рівень її економічної безпеки. 

На даний момент надання ритуальних послуг населенню є самостійним 

видом діяльності, а громадяни мають право на цілий ряд соціальних гарантій, 

що закріплені законодавчо: права на волевиявлення особи про гідне 

ставлення до її тіла після смерті; безкоштовне виділення ділянки землі для 

поховання; отримання соціальної допомоги на поховання. Так, трансферів із 

державного бюджету має формуватися під впливом кон’юнктури ринку 

ритуальних послуг, адже ключовим елементом видаткової частини бюджету 

мають бути витрати на надання населенню соціальних послуг, витрати на 

послуги, пов’язані з виконанням державними органами своїх функцій у сфері 

надання ритуальних послуг [52]. Рівень зазначених витрат у державі має 

визначатися на основі завдань економічної політики, сформованої з 

урахуванням вимог системи економічної безпеки. 

Однак, як правова так і економічна база надання ритуальних послуг, 

яка сформована на початку 2000-х рр., сьогодні застаріла і не відповідає 
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реаліям ринку, незважаючи на масштабну роботу в цьому напрямку з боку 

професійної похоронної спільноти, Верховної Ради України, Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. Вона не враховує сформованої вітчизняної та світової 

практики організації похорон та роботи об’єктів ритуального призначення, 

стрімкого розвитку виробничих і сервісних технологій. 

Унаслідок чого, на ринку ритуальних послуг України, спостерігаються 

тенденції, що негативно впливають на важливий сегмент економічної 

безпеки держави – соціальної сфери. До таких можна віднести: 

- факти порушення прав споживачів ритуальних послуг через 

недосконалість нормативно-правового регулювання організації ритуальної 

діяльності (не прописані необхідні регламенти та процедури, професійні та 

кваліфікаційні вимоги до кадрів); 

- неоднорідність локальних ринків ритуальних послуг та відсутність 

чіткої та прозорої системи управління галуззю; 

- брак фінансування на спорудження та утримання місць поховання 

(дефіцит земель у великих містах породжує корупційні схеми та отримання 

нелегальних доходів керівництвом кладовищ); 

- відбувається конфлікт інтересів між сферами ритуального 

обслуговування і медициною (морги та патологоанатомічні відділення 

намагаються підмінити собою ритуальні організації); 

- велика частка ринку ритуальних послуг перебуває в тіні (жорстка 

конкуренція приватних ритуальних служб з муніципальними організаціями 

цієї ж сфери, а також між самими підприємствами, яка часто набуває 

кримінального характеру); 

- корумпована організаційна схема взаємозв’язку «споживач -

 виконавець», що виражається в купівлі та продажу інформації про факти 

смерті з метою «перехоплення» клієнта в умовах жорсткої конкуренції, при 

цьому всі витрати, в кінцевому рахунку, відшкодовуються споживачем; 
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- відсутність гарантій для інвесторів, неможливість легально будувати і 

керувати певними приватними об’єктами ритуального призначення; 

- нав’язування споживачам зростаючого асортименту товарів і послуг, 

ціни на які не відповідають їх якості. 

Сьогодні, очевидно, без грамотного правового державного 

регулювання та максимального залучення як державних, так і ринкових 

ресурсів, нормальна робота сфери ритуальних послуг в Україні опинилась в 

скрутній ситуації. 

Необхідно виробити єдину державну політику розвитку сфери 

ритуальних послуг. Вона має встановити належний контроль з можливістю 

зниження суспільних витрат на розвиток галузі, що пов’язане з широким 

використанням досвіду недержавного сектора та ринкових механізмів. При 

цьому можна визначити такі першочергові завдання для подальшого 

розвитку галузі. 

1. Формування єдиної уніфікованої системи управління галуззю, 

включаючи визначення уповноваженого державного органу виконавчої 

влади і наділення його повноваженнями щодо організації ритуальної 

діяльності. Вироблення єдиної державної політики стабілізації економічної 

безпеки в галузі розвитку сфери ритуальних послуг і її нормативно-

правового регулювання. 

Необхідно в найкоротші терміни закріпити повноваження з управління 

сферою ритуальних послуг за конкретним міністерством, при якому створити 

робочу (експертну) групу з модернізації нормативно-правової бази галузі, в 

тому числі: 

- розробити та затвердити державні професійні та освітні стандарти у 

сфері ритуальних послуг; 

- сформувати пакет підзаконних актів, що висвітлюватимуть порядок 

виділення земельних ділянок для створення нових кладовищ і крематоріїв, 

положення про єдиний державний реєстр місць поховання та порядок їх 

інвентаризації, правила надання ритуальних послуг та інше; 
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- виробити корпоративні стандарти діяльності та Етичний кодекс 

працівників сфери ритуальних послуг України. 

2. Визначення форм державного регулювання та підтримки галузі в 

напрямку розроблення та затвердження державних та регіональних цільових 

програм розвитку сфери ритуальних послуг та її інфраструктури за рахунок 

різних джерел фінансування, а також розроблення методичних рекомендацій 

з організації діяльності щодо надання ритуальних послуг та утримання місць 

поховання для органів місцевого самоврядування. 

3. Розвиток державно-приватного партнерства з метою створення 

якісної системи регулювання сфери ритуальних послуг, для якої можуть бути 

характерні різні альтернативні сценарії розвитку ситуації. Такі сценарії 

можна скласти, спираючись на існуючу практику розвитку поховання та 

сфери ритуальних послуг в Україні, зарубіжну практику регулювання цієї 

сфери послуг, а також на практику розвитку інших галузей, зорієнтованих на 

потреби муніципальних утворень. 

Першим таким сценарієм можна виділити зміцнення інституту 

державного регулювання. 

Одним з важелів даного напрямку є ліцензування. Досвід, наприклад, 

Франції та США доводить, що ліцензування дозволяє позбутися практики 

недобросовісної конкуренції шляхом введення ряду обмежень, які 

стосуються різних сторін діяльності ритуальних підприємств і їхніх агентів. 

Використання цього інструменту в Україні є можливим за умови формування 

процедури отримання ліцензії, які видаватимуть органи квазі-регулювання. 

Це дозволить суттєво знизити корумпованість чиновницького апарату, які 

зараз дотичні до регулювання цієї сфери. Тим не менше, можливість 

практики ліцензування у сфері ритуальних послуг не варто виключати з 

альтернатив розвитку системи регулювання в сфері ритуальних послуг. 

Ще одним заходом щодо посилення державного регулювання є 

можливість перегляду законодавства та надання державним і муніципальним 

установам виняткових прав на надання будь яких послуг у сфері похоронно-
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ритуального обслуговування населення на прикладі Чехії. До теперішнього 

часу склалася практика передачі виключних прав муніципальним 

підприємствам на надання послуг тільки з поховання (виділення ділянки на 

кладовищі, копання могили, поховання). Інші види послуг можуть надавати 

різні комерційні організації. 

У цілому, для більш ефективного посилення державного регулювання у 

сфері ритуальних послуг, необхідне створення вертикалі управління сферою 

ритуальних послуг, а також запровадження адміністративної та кримінальної 

відповідальності за передачу інформації про смерть стороннім особам. Такі 

дії пов’язані з досить великими витратами, які можуть виявитися набагато 

вищими за можливий соціальний та економічний ефект. 

Другим сценарієм розвитку системи регулювання сфери ритуальних 

послуг може стати розвиток саморегулювання (self-regulation). У цьому 

випадку ступінь впливу суб’єктів регулювання є найбільш сильним, адже 

воно забезпечуватиме діяльність визначених ринків і сфер бізнесу самими 

економічними агентами, без втручання держави [236]. Виділяють два 

різновиди саморегулювання: добровільне і делеговане [78, 175]. 

Добровільне саморегулювання передбачає встановлення і підтримання 

норм і правил організаціями-учасниками самостійно, без будь-якого 

втручання ззовні. У цьому випадку потенційні вигоди від участі в системі 

саморегулювання для окремих підприємств можуть бути меншими, ніж 

витрати на забезпечення такої участі. Для решти підприємств вигода від 

вступу до організації добровільного саморегулювання є неочевидною. По-

перше, правила і норми не поширюватимуться на гравців, які не є членами 

організації саморегулювання. По-друге, підтримка більш високих стандартів 

надання послуг не забезпечує більшого попиту у сфері ритуальних послуг 

[78]. 

Делеговане саморегулювання передбачає обов’язкове членство 

підприємств та організацій галузі в якій-небудь саморегульованій організації 



141 

та передачу їй деяких повноважень державних та місцевих органів влади та 

управління [78]. 

Так підприємства чи організації можуть розробляти фіктивні (недіючі) 

правила та здійснювати фіктивний контроль за їх виконанням, проводячи 

практику недобросовісної конкуренції. Така ситуація є небезпечною в разі 

передачі регулюючих функцій держави та органів місцевого самоврядування 

саморегульованим організаціям, що може призвести до фактично повної 

відсутності та неможливості контролю за діяльністю цих підприємств. 

Третім сценарієм доцільно розглянути розвиток спільного регулювання 

(co-regulation). Існує кілька точок зору щодо визначення поняття спільного 

регулювання або квазі-регулювання. Найпоширеніша полягає в тому, що 

квазі-регулювання – це приватно-державне партнерство, що ґрунтується на 

забезпеченій нормами права системі взаємовигідних відносин органів влади 

та бізнесу, спрямованих на досягнення синергічного ефекту від узгодження 

інтересів, координації зусиль та консолідації ресурсів його сторін при 

здійсненні суспільно-значущих проектів, до яких слід віднести проекти 

розвитку сфери ритуальних послуг [175]. 

Квазі-регулювання спрямоване на забезпечення балансу інтересів 

різних сторін та їх узгодження, у тому числі інтересів бізнесу, органів 

державної влади, місцевого самоврядування, різних асоціацій та об’єднань з 

метою стабілізації економічної безпеки як фірм, які працюють в сфері 

ритуальних послуг, так і населення країни. Воно може здійснюватися 

шляхом впровадження в структуру управління компаніями представників 

держави або громадськості, що характерно для природних монополій [51, 

236]. Впровадження в державні або муніципальні регулюючі органи 

представників бізнесу може знайти застосування в більш широкому ряді 

галузей, в тому числі і в сфері ритуальних послуг. При такому варіанті 

легітимізація державою норм і правил, що розробляються бізнесом, 

забезпечує статус обов’язкових до виконання всіма учасникам ринку. В 

цьому випадку трансформація системи регулювання в напрямку стабілізації 
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та формування запасу економічної безпеки країни може проходити найбільш 

«безболісно» і «безвитратно», та розглядається як перспективний шлях 

розвитку при сильній розбіжності інтересів різних груп [25, 36]. Проте, 

зважаючи на високу корумпованість економічної системи в Україні, існує 

висока ймовірність впровадження норм і правил, розроблених з урахуванням 

інтересів дуже вузького кола підприємств галузі та забезпечення їм 

переважаючого стану перед іншими організаціями, до того ж, на законних 

підставах. 

Відсутність змін, як один з сценаріїв розвитку системи регулювання, 

також є можливою альтернативою розвитку подій. Такий варіант, очевидно 

призведе до наростання всіх негативних ефектів і проблем, зазначених в 

аналізі проблемного поля. 

4. Інформаційна забезпеченість і обізнаність споживачів про процес 

надання ритуальних послуг, про свої права, а також про ціни на ритуальні 

послуги можна розглядати як один з ключових факторів розвитку сфери 

ритуальних послуг. У даний час у більшості великих і середніх 

муніципальних утворень можна говорити про дуже слабку поінформованість 

населення про ритуальні послуги. Хоча, чим більшою інформацією володіє 

споживач, тим менше можливостей залишається для несумлінної поведінки 

ритуальних фірм, які будуть більше зацікавлені в розвитку якості надання 

послуг та підвищенні власної конкурентоспроможності, в тому числі, 

шляхом більш активної участі у створенні та підтримці норм і правил 

діяльності на даному ринку, що лежить в основі системи регулювання. 

Відповідно, впливаючи на процес інформування покупців ритуальних 

послуг, можна впливати і на розвиток всієї сфери, і, зокрема, на розвиток 

системи регулювання. З іншого боку, саме система регулювання відповідає 

за забезпечення актуальною інформацією населення, тобто, обидва чинники 

взаємозалежні. 

5. Визначення форм державного та місцевого контролю за діяльністю 

організацій, що надають ритуальні послуги. Необхідно проводити їх 
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реєстрування в муніципальних утвореннях із зазначенням чисельності 

зайнятих працівників контактної зони (агентів ритуальних послуг) із 

зазначення рівня їх підготовки на базі затверджених стандартів та 

сертифікації, адже співробітники впливають на всі аспекти життєдіяльності 

організації. Вони невід’ємно пов’язані з її ефективною діяльністю в ролі 

найголовніших складових економічної безпеки організацій сфери ритуальних 

послуг як кадрова безпека. Поняття «кадрова безпека» визначається, як 

комплекс дій та взаємовідношень персоналу, при якому відбувається 

ефективне економічне функціонування підприємства, його здатність 

протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам і загрозам, пов’язаним з 

персоналом, діагностика та прогнозування впливу персоналу на показники 

роботи, його інтелектуальний потенціал і трудові відносини загалом [206]. 

Діагностику кадрового складу слід проводити на основі рівня 

володіння сучасними знаннями, підвищення рівня професійних знань, 

навичок, умінь, стимулювання прояву ініціативи та здібностей шляхом 

створення гнучкої системи преміювання у відповідності з розвитком 

науково-технічного прогресу, а також кваліфікаційного та посадового 

просування працівників, заохочення в підвищенні своєї кваліфікації до вимог 

функціональних обов’язків. 

6. Розробити та прийняти державну антикорупційну програму у сфері 

ритуальних послуг з метою усунення елементів тіньового ринку шляхом 

інформування споживача через спеціальні електронні ресурси та введенням 

кримінальної відповідальності за продаж інформації про факти смерті. Адже, 

рівень тінізації сфери ритуальних послуг, як складової індексу тінізації 

економіки, опосередковано має вплив на макроекономічну безпеку держави. 

За даними МВФ, частка тіньових операцій у сфері послуг коливається у 

межах 50-70 % [11, 246], що пояснюється, на нашу думку, нематеріальним 

характером послуги та неможливістю достеменного встановлення факту та 

обсягів її надання. Таким чином, базуючись на обсягах торгівлі ритуальними 

послугами та значному рівні її тінізації, можна стверджувати про високий 
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ступінь впливу торгівлі ритуальними послугами на даний індикатор 

макроекономічної безпеки. 

Ще один спосіб усунення корупційних зв’язків полягає в прямому 

обмеженні пропозиції через організацію системи розподілу замовлень на 

ритуальні послуги. У такому випадку всі організації, що володіють 

інформацією про факти смерті повідомляють її в єдиний диспетчерський 

центр, що взаємодіє з органами «102» і «103», який здійснює її подальший 

розподіл з урахуванням споживчого вибору. Диспетчер, інформуючи 

споживачів ритуальних послуг, з’ясовує переваги за вибором організації, що 

надає ритуальні послуги. Якщо у споживачів немає конкретних переваг, він 

може порекомендувати кілька похоронних організацій. Пріоритет 

рекомендацій щодо вибору тієї чи іншої організації можливий на основі 

виділення квот за результатами оцінки діяльності даних організацій. 

Сучасний стан сфери ритуальних послуг в Україні є наслідком 

розвитку зазначених вище корупційних зв’язків, що супроводжується появою 

«фірм-одноденок» і сторонніх непідготовлених людей. Тим не менш, існує 

ряд способів подолання недоліків формування стабільної системи 

економічної безпеки в сфері ритуальних послуг, не пов’язаних з вирішенням 

проблеми продажу інформації про факти смерті. Ці способи полягають у 

виробленні та дотриманні вимог до підприємств сфери та їх працівників. Це 

може бути ліцензування окремих видів діяльності, обов’язкова атестація 

агентів ритуальних служб, або окремі вимоги до організацій сфери та їх 

працівників, що встановлюються органами місцевого самоврядування або 

організаціями квазі-регулювання. 

Для оцінки цільової ефективності зазначених способів боротьби з 

тіньовим ринком, а також способів запобігання корупційним зв’язкам у сфері 

ритуальних послуг було проведене анкетне опитування (зразок подано в 

Додатку Т), що носить дослідницький характер та проведено аналіз 

отриманих даних методом експертних оцінок, результати якого представлено 

у вигляді таблиці (див. табл. 3.1). 
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В опитуванні прийняли участь 150 осіб, керівників та працівників 

підприємств різної форми власності, які надають чи мають договір про 

надання ритуальних послуг населенню по всій Україні. Кожен респондент 

ставив оцінку важливості способу в порядку зростання від 1 до 4, де 4 – 

оцінка найефективнішого, на його думку, способу. 

Таблиця 3.1 

Оцінка ефективності способів боротьби з тіньовим ринком 

Спосіб Ступінь 
важливості 

Ліцензування окремих видів діяльності 3 
Обов’язкова атестація агентів ритуальних служб 2 
Вимоги до організацій, працівників та послуг, що 
встановлюються органами місцевого самоврядування  
(при наділенні їх відповідними повноваженнями) 

1 

Вимоги до організацій, працівників та послуг, що 
встановлюються в рамках здійснення квазі-регулювання 
ринку 

4 

Джерело: складено автором 

 

49 % респондентів відмітили, що найдієвішим способом боротьби з 

тіньовою складовою системи формування економічної безпеки організацій в 

сфері ритуальних послуг є розроблення ефективних вимог до них, 

працівників та послуг, що встановлюються в рамках здійснення квазі-

регулювання ринку. 26 % зазначили, що введення ліцензування допоможе 

підвищити якість наданих послуг, адже не дозволить «фірмам-одноденкам» 

вийти на ринок і тільки 9 % надали перевагу методам саморегулюванню 

сфери ритуальних послуг. 

Не менш важливою передумовою для ефективної підприємницької та 

інвестиційної діяльності, як бази економічної безпеки організацій, що 

працюють в сфері ритуальних послуг в Україні є формування потенційного 

платоспроможного попиту на діючі та нові підходи до надання ритуальних 

послуг населенню (див. табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз діючого та перспективного підходів 

у наданні ритуальних послуг населенню 

Діючий підхід Перспективний підхід 
1. Надання послуг моргу часто не 
відповідають сучасним вимогам. 
Зберігання та підготовка тіла до 
поховання у багатьох випадках 
здійснюється самостійно силами 
близьких і родичів. 

1. Надання послуг моргу при 
наявності сучасних холодильних 
камер, сучасних технологій зі 
зберігання тіла до похорону 
(бальзамування, макіяж, відновлення 
пошкоджених ділянок тіла) 

2. Відсутність крематоріїв. 
Використання кремації не має 
достатнього поширення 

2. Кремація. Широке поширення 
даного способу поховання. 

3. Благоустрій місця поховання, 
догляд за могилами здійснюється 
самостійно родичами 

3, Благоустрій місця поховання 
здійснюють професіонали, сервісні 
послуги з догляду за могилою на 
основі укладання договорів 

4. Суміжні функції виконують різні 
організації 

4. Виконання всього комплексу 
послуг однією організацією чи 
підприємством 

5. Транспортування тіл померлих до 
місця поховання з різних регіонів 
ускладнене відсутністю єдиного 
підходу 

5. Транспортування тіл померлих до 
місця поховання з різних регіонів за 
угодою зі спеціалізованими 
організаціями, з надання всього 
спектру послуг з перевезення 

6. Оренда ділянок під поховання не 
передбачена 

6. Оренда ділянки землі для 
майбутніх поховань, перепоховань (в 
т.ч. сімейних), бронювання місця на 
кладовищі 

7. Традиція відкладання коштів 
літньою людиною або її родичами на 
поховання 

7. Відкриття спеціальних 
накопичувальних рахунків для 
здійснення поховання, на основі 
прижиттєвого договору на надання 
повного комплексу ритуальних 
товарів і послуг 

8. Не практикується страхування 
місця поховання, наземних споруд та 
надгробків не поширені 

8. Страхування місця поховання, 
наземних споруд і надгробків. 

9. Відсутність кладовищ для 
поховання тварин 

9. Створення кладовищ для 
поховання тварин 

Джерело: складено автором на основі [51, 78] 
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Отже, характеризуючи перспективний підхід розвитку сфери 

ритуально-похоронних послуг в Україні, використовуючи інформацію з 

табл. 3.2, можна зробити висновки, що: 

1. Послуги моргу, наявність сучасних холодильних камер, сучасних 

технологій зі зберігання тіла до похорону (бальзамування, макіяж, 

відновлення пошкоджених ділянок тіла) в Україні представлені не в повному 

обсязі, що викликає певні труднощі у приготуванні похорону та його 

проведенні. Розвиток даних видів послуг є першочерговим завданням, що 

має проводитися спільно з бізнесом та муніципальними органами влади. 

2. У даний час кремація є найбільш прийнятною для великих міст 

України, що дозволить зекономити цінну землю навколо них. У тих містах, 

де наявні крематорії, вона є дуже поширеною. Так, у Києві більше 52 % всіх 

померлих кремують [177]. В Україні крематорії є тільки в 3 містах: Києві, 

Харкові та Одесі. Тому, з метою поширення даного прогресивного методу, 

необхідно проводити консультації з місцевими громадами, населенням та з 

можливим залученням церкви, що дозволить впливати на ментальність та 

традиції у сфері поховання. Необхідно обґрунтувати доцільність розвитку 

мережі крематоріїв у всіх містах з кількістю жителів понад 110 тисяч чоловік, 

для яких це може стати містобудівною санітарною нормою. Джерелами 

первісного капіталу для побудови крематоріїв можуть стати кошти бюджетів 

міст і приватних осіб. Платне використання кремації дозволить окупити 

витрати, підвищити рівень економічної безпеки організацій сфери 

ритуальних послуг та залучити в цю галузь приватний капітал. 

3. Благоустрій кладовищ є основною ознакою високої культури 

поховання. Доглянуті, добре оформлені та упорядковані могили повинні 

становити основну масу поховань. У цьому випадку ритуальним службам 

доцільно надавати за доступну плату весь спектр послуг, пов’язаних з 

благоустроєм місця поховання.  

Адже, сучасна мобільність людей, відсутність, брак часу та 

можливостей родичам приїжджати на кладовище і доглядати за могилами, 
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викликають необхідність організації цього виду послуг як на платній, так і 

безкоштовній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів. Специфіку та 

розподіл цих робіт слід визначати відповідно до конкретних регіонів і 

кладовищ. За рахунок бюджетних коштів, слід здійснювати догляд за 

місцями загального користування (меморіальні бульвари, сквери, парки і 

кургани Слави) та за залишеними без нагляду могилами. 

4. Наявність єдиної служби, яка зможе надати весь спектр ритуальних 

товарів та послуг зекономить час та кошти родичів померлих, що 

перебувають в стані афекту. Відповідні організації матимуть змогу 

централізовано проводити процедуру перепоховання, специфіка якої 

визначає необхідність чіткої регламентації й особливих правил здійснення. 

5. Ритуальна служба повинна володіти необхідними умовами для 

поховання приїжджого в місті, де сталася смерть, а також для перевезення 

померлого на місце поховання. Специфіка даних послуг, визначає 

необхідність підготовки та дотримання особливих вимог такої процедури. 

Ритуальні служби повинні мати необхідну мережу транспортних засобів і 

зв’язків, для забезпечення замовлень з доставки тіл померлих на місця 

поховання в інші регіони, населені пункти і навіть країни. Важливим 

моментом у цих випадках є приготування труни і тіла покійного для 

перевезення відповідно до санітарних норм, забезпечення необхідними 

документами. Це буде наочним відображенням стабільності та, відповідно, 

високим рівнем економічної безпеки цілої сфери ритуального 

обслуговування загалом. 

6. У даний час надання місць на кладовищі здійснюється тільки за 

фактом смерті і поховання покійного. Слід мати на увазі, що в регіонах з 

достатніми місцями для поховання, може надаватися послуга з оренди 

ділянки землі під майбутнє поховання, так зване бронювання місця на 

кладовищі. У зв’язку з явно комерційним типом цього заходу, послуги 

можуть оплачуватися за вищим тарифом забезпечуючи необхідні доходи як 

для виділення самого місця, так і організації постійного догляду за могилами 
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і кладовищем. Це допоможе усунути факти хабарництва при неофіційному 

бронюванні місця під поховання. 

7. У зв’язку з різким подорожчанням ритуальних товарів та послуг, 

агентам ритуальної служби часто доводиться констатувати, що люди, які 

замовляють ритуальні послуги, не в змозі оплатити весь необхідний їх 

спектр, що негативно відображається на економічній безпеці  організацій, що 

працюють в сфері надання ритуально-похоронних послуг. Ситуація 

ускладнюється, якщо людина самотня, хоча держава бере на себе частину 

витрат, пов’язаних з їх похованням. Однак, розмір такої допомоги покриває 

лише частину необхідних витрат. Виходом з даної ситуації є відкриття 

спеціальних накопичувальних рахунків для здійснення поховання, а також 

розвиток мережі прижиттєвих договірних послуг з надання повного 

комплексу ритуальних товарів і послуг. 

8. Серед нових видів страхових послуг значне місце може зайняти 

страхування намогильних споруд. Актуальність даного виду страхування 

аргументується випадками вандалізму на кладовищах. 

9. У сучасних умовах, значна частина любителів тварин хотіли б ховати 

своїх улюбленців на особливих кладовищах, призначених для поховання 

тварин. Такий вид кладовища слід офіційно оформити недалеко від міста. У 

зв’язку з явно комерційною спрямованістю проекту, передбачається, що 

даний вид послуг знайде свого споживача і проект дасть як прибуток, так і 

надходження податків до місцевого бюджету. 

Таким чином, трансформація системи регулювання сфери ритуальних 

послуг може мати кілька альтернативних шляхів розвитку, кожен з яких 

необхідно проаналізувати з точки зору як соціального ефекту, так 

забезпечення стабільного рівня економічної безпеки та й інтересів учасників 

ринку за такими критеріями [78]: 

- ефект для учасників ринку, насамперед, учасників, які безпосередньо 

надають ритуальні послуги. Таку оцінку здійснюють за співвідношенням між 
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можливістю реалізації власних інтересів шляхом впливу на систему 

регулювання та витратами на участь у її підтримці; 

- соціальним ефектом від реалізації змін у сфері надання ритуальних 

послуг, тобто кінцевої вигоди для споживачів, що виражається в зниженні 

цін та підвищенні якості наданих послуг. Для оцінки соціального ефекту 

потрібно проранжувати представлені альтернативи на предмет вартості їх 

практичного впровадження (витрат держави чи муніципальних органів) та 

відповідності цілям регулювання; 

- складність практичного впровадження, а також витрат на його 

здійснення – це можуть бути як фінансові витрати, так і перешкоди, пов’язані 

зі зміною існуючих норм законодавства, при чому, можна припустити, що 

чим вищий статус нормативного акту, тим вищі витрати на його зміну та 

суттєвіший вплив на систему формування економічної безпеки учасників 

ринку ритуальних послуг; 

- відносні витрати колективних дій при здійсненні регулювання у сфері 

ритуальних послуг, які в даний час є дуже високими, що обумовлено 

великою різнорідністю груп інтересів учасників сфери. Організації, які 

надають ритуальні послуги, не можуть домовитися не тільки з органами 

влади та іншими суб’єктами ринку, але навіть між собою. Про останнє 

свідчить практично повна відсутність угод картельної характеру, хоча для 

таких угод є всі передумови; 

- відповідність цілям трансформації локального ринку ритуальних 

послуг, яку можна оцінити, використовуючи базу експертних методів. 

Таким чином, доходимо висновку, що рівень конкурентоспроможності 

сфери ритуальних послуг, формуючи середовище впливу на стан індикаторів 

основних елементів системи економічної безпеки, відіграє сьогодні ключову 

роль у підвищенні рівня захищеності інтересів її учасників. Тому 

перспективою розвитку сфери ритуальних послуг в Україні має бути 

конкурентний ринок, що забезпечує баланс інтересів виробників ритуальних 

послуг, споживачів, регулюючих органів та інших учасників, ринок з досить 
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поінформованими споживачами, з одного боку, і ефективною системою 

регулювання діяльності підприємств – з іншого. 

В Україні державним та місцевим органам влади доведеться 

вибудовувати відносини з організаціями сфери ритуальних послуг на нових 

умовах. Це зумовлює необхідність дослідження перспектив розвитку ринку 

ритуально-похоронних послуг України, правильного вибору орієнтирів його 

розвитку й визначення потенціалу зростання. 

Усе це вимагає вирішення комплексу проблем, пов’язаних з 

розробленням наукових підходів й практичною переоцінкою стратегії 

розвитку цього ринку України в посткризовій перспективі, яка повинна 

передбачати: формування ефективної державної політики щодо розвитку 

сфери ритуальних послуг; налагодження взаємодії ритуально-похоронного 

підприємництва, держави та суспільства; підвищення якості інститутів 

(зниження рівня корупції, зміцнення законності, поліпшення якості 

державного управління); забезпечення професіоналізму працівників сфери 

ритуального обслуговування тощо. 

Таким чином, ефективна посткризова стратегія розвитку сфери 

ритуальних послуг повинна бути гнучкою та передбачати своєчасну зміну як 

цілей стимулювання, так і засобів їх досягнення.  

 

3.2. Концепція розвитку системи державного регулювання сфери 

ритуальних послуг 

 

Одним із ключових факторів, що впливають на розвиток 

конкурентного середовища сфери ритуальних послуг є система регулювання 

діяльності підприємств даної сфери. Відповідна система включає в себе як 

процес вироблення регулюючих норм і правил, так і контроль за їх 

дотриманням. 

Регулювання може здійснюватися на рівні держави та на рівні 

місцевого (муніципального) самоврядування. У такому випадку важливу 
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роль відіграє чітке розмежування об’єктів регулювання та компетенцій на 

кожному рівні, узгодженість цілей і завдань.  

Тому сьогодні неправомірно ототожнюють поняття «державне 

регулювання ринку ритуальних послуг» та «державне регулювання 

ритуально-похоронної діяльності». Перше поняття є найширшим. Воно 

охоплює весь ринок ритуальних послуг як єдину систему, в яку входять всі 

суб’єкти та процеси взаємодії між ними. Друге поняття є вужчим. Воно 

стосується тільки тої діяльності суб’єктів ринку ритуальних послуг та тільки 

тих процесів, які опосередковано пов’язані з проведенням ритуально-

похоронних операцій. 

Зміст державного регулювання сфери ритуальних послуг складає 

система методів, форм й інструментів регулювання, за допомогою яких 

державні органи впливають на всі сторони функціонування сфери 

ритуальних послуг. Зміст державного регулювання змінюється з часом, 

залежить від типу державного устрою, обраної моделі економічної політики 

тощо [71]. 

Як уже зазначалось у попередніх підрозділах дисертаційної роботи, 

регулююча функція держави в сфері ритуально-похоронних послуг може 

проявлятися у різних формах: прийняття законодавчих актів, що 

регламентують цю діяльність; проведення податкової політики; встановлення 

пільг ритуально-похоронним організаціям для стимулювання їх діяльності; 

створення особливого правового механізму, який забезпечує нагляд за 

функціонуванням організацій сфери ритуальних послуг. 

Не менш важливу роль слід відвести контролю за дотриманням 

безпосереднього вироблення норм і правил діяльності та розвитку сфери 

ритуальних послуг. 

Відповідно до загальної характеристики системи регулювання, можна 

говорити про незадовільний стан розвитку сфери ритуальних послуг в 

Україні. На державному рівні відсутній спеціалізований орган, 

відповідальний за регулювання сфери ритуальних послуг. Відповідно немає 
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єдиної державної політики щодо розвитку даної сфери соціального 

спрямування. Це призводить до різного трактування норм і різних моделей 

функціонування організації похоронної справи в муніципальних утвореннях, 

зокрема, організації надання послуг, які гарантовані державою. 

Усе це супроводжується вкрай низьким ступенем як моральної, так і 

матеріальної зацікавленості чиновників органів місцевого самоврядування до 

вирішення проблем і подолання провалів ринку ритуальних послуг. 

Відсутність чіткої державної політики та програми розвитку сфери 

ритуальних послуг призводить до того, що основний документ – Закон 

України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу», 

яким керуються органи місцевого самоврядування в частині розвитку сфери 

ритуальних послуг, допускає простір для різних трактувань. У цьому законі 

робиться наголос на спеціалізованих службах з питань похоронної 

діяльності, які створюються органами місцевого самоврядування. Як 

наслідок, регулювання сфери ритуальних послуг в основному зорієнтоване 

на розвиток спеціалізованих служб, а не ринкового конкурентного 

середовища. 

Зважаючи на погіршення ситуації на ринку ритуальних послуг, де 

останнім часом загострилась проблема нездорової конкуренції та 

зловживання своїми повноваженнями посадових осіб ритуальних служб, 

назріла потреба внесення змін до деяких законів України. Це знайшло своє 

відображення у відповідному дорученні Прем’єр-міністра України від 

04.03.2013 № 8704/1/1-13 до доповідної записки голови Ради підприємців при 

Кабінеті Міністрів України від 27.02.2013 № 51, згідно з яким Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Міністерству юстиції України, Міністерство внутрішніх справ 

України та Міністерству охорони здоров’я України разом з Радою 

підприємців при Кабінеті Міністрів України було доручено підготувати та 

подати Уряду пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства. 
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Задля вирішення цих проблем у сфері поховання Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України було розроблено Законопроект № 2755-17 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо постачання товарів та послуг у сфері 

поховання».  

Втілення положень цього Закону мало б сприяти удосконаленню 

оподаткування операцій з постачання послуг з поховання та постачання 

ритуальних товарів суб’єктами господарювання різних форм власності у 

сфері поховання. Зокрема, викладення в іншій редакції абзацу першого 

підпункту 197.1.10 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, 

дозволяло б розширити перелік послуг та товарів, які надають державні та 

комунальні служби у сфері поховання, операції з якими звільняються від 

оподаткування (див. табл. 3.3). 

Звільнення державних та комунальних підприємств від оподаткування 

при наданні населенню ритуальних товарів та послуг, мали б знизити ціну на 

поховання. Проте, під час обговорень та консультацій, учасники ринку 

аргументували, що це не знизить ціну на деякі позиції, а навпаки –

 підвищить, оскільки на дію цього регуляторного акту негативно 

впливатимуть економічні, корупційні та соціально-культурні фактори, що 

сформовані на підґрунті можливих корупційних діянь та соціальної 

напруженості у суспільстві. Вони здатні суттєво вплинути на можливість 

якісного застосування законодавства до оподаткування операцій з 

постачання послуг з поховання та ритуальних товарів суб’єктами 

господарювання різних форм власності у сфері поховання. 

З метою подолання проблем у сфері поховання, у 2014 році Президента 

України доручив Прем’єр-міністру України сформулювати стратегічні цілі та 

завдання держави щодо регулювання розвитку похоронно-ритуальної сфери, 

що передбачають консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу. 

Проте, зазначені заходи не стимулюють належним чином розвиток цієї сфери 

соціального спрямування. 
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Таблиця 3.3 

Проект розширеного переліку послуг з поховання та постачання  

ритуальних товарів державними та комунальними службами,  

які мали бути звільнені з 2013 року від оподаткування 
№ Ритуальна послуга або товар 
1 Виклик агенту ритуальної служби для оформлення замовлення на організацію та 

проведення поховання 
2 Оформлення медичної довідки про причини смерті 
3 Доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання 
4 Навантаження, розвантаження та перенесення ритуальних атрибутів 
5 Транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання 
6 Продаж стандартної труни 
7 Продаж контейнера для перевезення оцинкованої труни запаювання оцинкованої 

труни 
8 Утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму перебування (після 

смерті у лікувальному закладі, а також тих, що померли вдома чи інших місцях) 
9 Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря та 

косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну) 
10 Копання могили 
11 Перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в багатоповерховому 

будинку, до моргу, з дому, квартири, моргу тощо до місця поховання) 
12 Музичний супровід обряду поховання 
13 Проведення громадянської панахиди 
14 Послуги організатора обряду поховання 
15 Виготовлення та встановлення металевої намогильної таблички, хреста, 

надголовника або тимчасового пам’ятного знаку 
16 Продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок для них 
17 Організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного за 

кордон 
18 У разі проведення підпоховання в могилу послуги з демонтажу елементів існуючого 

надгробка (пам’ятника) та їх установка 
19 Написання тексту на траурній стрічці 
20 Кремація 
21 Продаж урни 
22 Продаж кубка для урни 
23 Поховання урни з прахом у могилу, у колумбарії, розвіювання праху 

Джерело: складено автором 

 

Тому, через повільність та недостатність задекларованих кроків 
реформування сфери ритуальних послуг, систему державного регулювання 
доцільно формувати у таких основних напрямках: 

1) визначення та дотримання соціальних, економічних та інших 
інтересів всіх учасників даного ринку; 

2) вдосконалення та розвиток системи надання ритуальних послуг. 
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Інтереси основних учасників сфери ритуальних послуг представлено в 
табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 
Інтереси учасників сфери ритуальних послуг 

Учасники Інтереси 
Регіональна 

влада 
- сталий розвиток ритуальної справи в регіоні з урахуванням 
містобудівних, екологічних, соціально-демографічних, 
економічних, технологічних, правових та інших факторів на 
основі певної регіональної політики в даній галузі; 
- забезпечення виконання гарантій громадян з поховання;  
- дотримання інтересів учасників сфери ритуальних послуг;  
- володіння достовірною інформацією про розвиток сфери 
ритуальних послуг;  
- контроль за діяльністю організацій, що працюють в сфері 
ритуально-похоронного обслуговування населення;  
- створення та розвиток широкої науково-практичної бази 
для розвитку сфери ритуальних послуг 

Населення - забезпечення виконання гарантій з поховання;  
- доступність і висока якість обслуговування;  
- повне задоволення потреб, пов’язаних з похованням; 
- поінформованість населення про всі права щодо наданих 
ритуальних послуг;  
- збереження пам’яті 

Підприємства - удосконалення господарської діяльності;  
- впровадження прогресивних видів і форм обслуговування;  
- висока ділова культура та формування кодексу працівників 
похоронної справи;  
- максимальне згладжування негативних психоемоційних 
ефектів, пов’язаних зі смертю 

Громадські 
організації 

- всебічний та реальний вплив на розвиток сфери ритуальних 
послуг;  
- захист інтересів своїх учасників 

Конфесії - підтримання і зміцнення віри;  
- суворе дотримання всіх канонів і традицій, в тому числі і в 
похоронній справі;  
- розвиток культових об’єктів;  
- відродження і зміцнення культури поховання та культури 
збереження пам’яті 

Джерело: сформовано автором на основі [196] 
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Для досягнення мети другого напрямку, органи управління повинні 
виконуватися ряд завдань, пов’язаних з удосконаленням сфери ритуальних 
послуг (див. табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 
Завдання регіональних органів управління 

щодо вдосконалення сфери ритуальних послуг 

Завдання Напрямки дій щодо удосконалення  
сфери ритуальних послуг 

Фіксація проблем 
у сфері 

обґрунтування рівня державного регулювання сфери 
ритуальних послуг; дотримання екологічних, 
санітарних, етико-моральних, технологічних та інших 
норм; ефективність ведення цвинтарного 
господарювання; конфліктність ситуації на ринку 
ритуальних послуг; правові порушення тощо 

Збір інформації проведення моніторингу стану сфери ритуальних 
послуг; використання статистичного обліку звітності 
підприємств сфери ритуальних послуг; проведення 
анкетування учасників ринку 

Аналіз ситуації, 
що склалася з 

різних напрямків 

аналіз техніко-економічних показників підприємств 
ритуальних служб; деталізація нормативно-правової 
база здійснення взаємовідносин між учасниками сфери 
ритуальних послуг; аналіз соціально-демографічної 
характеристики регіону та рівня потреб і пропозиції; 
визначення проблем сфери ритуальних послуг; 
вивчення тенденцій вітчизняного і зарубіжного досвід 
щодо якісного обслуговування тощо 

Визначення 
основних 
напрямків 

вдосконалення  

розвиток і вдосконалення видів і форм обслуговування; 
вдосконалення господарської діяльності підприємств 
сфери ритуальних послуг; вдосконалення нормативно-
правової бази здійснення господарської діяльності в 
сфері надання ритуальних послуг; розвиток 
інформаційної системи; підготовка, перепідготовка та 
атестація кадрів організацій ритуальної діяльності 

Розробка 
конкретних 

заходів 

формування переліку заходів, спрямованих на 
вдосконалення сфери ритуальних послуг за різними 
напрямками; розробка регіональних програм розвитку 
сфери ритуальних послуг з врахуванням традицій та 
ментальності місцевого населення 
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Продовження Таблиці 3.5 
Завдання Напрямки дій щодо удосконалення 

сфери ритуальних послуг 
Визначення форм 

вирішення 
поставлених 

завдань 

виконання пріоритетних рішень, спрямованих на 
вдосконалення сфери ритуальних послуг; розробка 
державної та регіональної програми розвитку сфери 
ритуальних послуг з метою вироблення 
скоординованого системного підходу до вирішення 
поставлених завдань 

Розрахунок 
ефективності 

розрахунок ефективності від реалізації управлінських 
рішень 

Визначення 
термінів і 

відповідальності 

визначення термінів реалізації рішень і розподіл 
відповідальності виконавців 

Джерело: сформовано автором на основі [78, 196] 
 
Розглянуті в табл. 3.4 та табл. 3.5 завдання та інтереси, що представлені 

в необхідній послідовності, можуть лягти в основу методики дослідження та 
стимулювання регіонального розвитку сфери ритуальних послуг. 
Використання такого підходу поряд з формуванням напрямків загальної 
державної політики у сфері ритуальних послуг кожного окремого регіону 
буде найбільш ефективним засобом досягнення головної цілі – ефективної 
організації діяльності сфери ритуальних послуг в Україні та захисту інтересів 
всіх її учасників. 

Для виконання поставлених цілей з розвитку сфери ритуальних послуг 
в Україні органи державного та регіонального управління повинні 
забезпечити виконання таких основних завдань: 

1. Соціальний, економічний та правовий захист населення, що 
передбачає визначення та виконання юридичних, соціальних та інших прав і 
гарантій, пов’язаних з організацією та проведенням процесу поховання. Це 
передбачає побудову системи інформування громадян з усіх питань, що 
стосуються сфери ритуальних послуг. 

2. Управління, планування і контроль можна розподілити за такими 
напрямками: 

- формування системи управління галуззю; 
- створення експертної ради з питань діяльності сфери ритуальних 

послуг або іншого регулюючого і координуючого органу; 
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- розподіл відповідальності виконавців у цій сфері; 
- застосування прийомів коротко-, середньо- і довгострокового 

планування та моніторингу; 
- розробка системи заходів щодо розвитку сфери ритуальних послуг; 
- побудова ефективної системи контролю щодо припинення правових 

та інших порушень; 
- організація ефективної системи збору та зберігання інформації, її 

обробки та аналізу. 
3. У виробничій сфері слід забезпечити конкурентні умови для 

виробництва предметів похоронної обрядовості, намогильних споруд, 
спеціалізованого інвентарю та техніки, відповідно здійснюючи контроль за 
дотриманням норм і правил стандартизації та ліцензування, з можливістю 
врахування регіональних особливостей. 

4. У сфері торгівлі забезпечити належні умови функціонування 
спеціалізованих салонів-магазинів, як при кладовищах, так і при 
підприємствах похоронної служби, з метою дотримання добросовісної 
конкуренції та високих стандартів обслуговування. 

5. У сфері обслуговування можна виділити такі напрямки: 
- формування комплексу ритуальних послуг, що відповідають всім 

технологічним, юридичним, економічним, морально-етичним, санітарним, 
екологічним та іншим нормам; 

- постійне вдосконалення форм обслуговування населення; 
- створення мережі спеціалізованих служб з питань похоронної справи. 
6. В області транспорту важливим напрямком є організація 

транспортного сполучення з об’єктами похоронного призначення. У разі 
необхідності в регіоні організовується служба трупоперевезення. 
Відповідними органами здійснюється контроль за дотриманням існуючих 
норм і правил для спеціалізованого транспорту. 

7. У сфері розвитку території та інфраструктури діяльності організацій 
сфери ритуальних послуг необхідно здійснювати: 

- будівництво кладовищ, крематоріїв, комплексів і об’єктів 
похоронного призначення; 
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- благоустрій територій похоронного призначення, догляд за місцями 
поховання; 

- будівництво та реконструкція доріг та під’їздів до територій 
похоронного призначення. 

8. Нормативно-правове регулювання діяльності сфери ритуальних 
послуг включає: 

- удосконалення нормативно-правових документів, що регламентують 
взаємовідносини у сфері ритуальних послуг; 

- визначення необхідного переліку нормативних актів для нормального 
розвитку сфери ритуальних послуг на рівні регіону; 

- розроблення та прийняття внутрішньогалузевих норм і вимог; 
- захист прав підприємців і споживачів на ринку ритуальних послуг; 
- визначення порядку взаємодії підприємств ритуального призначення 

та суміжних сфер діяльності. 
9. У сфері освіти доцільно: 
- створювати системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів 

для ритуальних служб; 
- впроваджувати системи атестації працівників сфери ритуальних 

послуг; 
- організовувати курси підвищення кваліфікації, семінарів та 

конференцій, присвячених питанням похоронної справи. 
10. У сфері науково-інформаційного розвитку необхідно: 
- проводити дослідження та розробки на спеціалізованих 

підприємствах; 
- організовувати спеціалізовані конкурси та виставки; 
- проводити роботу з засобами масової інформації та створювати 

спеціалізовані друковані видання для учасників ринку. 
11. У галузі охорони здоров’я слід забезпечити ефективну організацію 

оперативної та безпечної роботи моргів, здійснюючи контроль за 
дотриманням санітарних і гігієнічних норм та правил, пов’язаних з 
транспортуванням та зберіганням тіл померлих, поховання та перепоховання, 
процедурою розтину, роботою кладовищ і крематоріїв. 
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12. У галузі охорони навколишнього середовища здійснюється 
вивчення екологічної ситуації, контроль за дотриманням екологічних норм і 
правил та проводиться робота у сфері захисту населення і працівників галузі 
від патогенних ефектів. 

13. У галузі культури здійснюється політика, спрямована на 
відродження культури поховання, культури збереження пам’яті про 
померлих і зміцнення поховальних традицій. 

Тобто, з зазначених завдань та широкого спектру існуючих сьогодні в 
цій галузі проблем, видно, що слід сформувати комплексний 
систематизований підхід до вирішення питань розвитку сфери ритуальних 
послуг в Україні. Такий підхід пропонуємо реалізовувати шляхом 
формування та застосування програмно-цільового методу, як на загально 
державному, так і на регіональному рівнях, що дозволить з максимальною 
повнотою охопити трансформаційні процеси цієї галузі, узгодити діяльність і 
відповідальність виконавців та замовників, оцінити ефективність 
передбачуваних результатів. 

Враховуючи існуючий досвід розроблення та реалізації відповідних 
програм розвитку сфери ритуальних послуг зарубіжних країн, пропонуємо 
сформувати загальну структуру комплексної міжгалузевої програми розвитку 
відповідної сфери й для України, що складається з наступної сукупності 
інформаційно-аналітичних блоків. 

1. Аналітичний блок – включає ряд напрямків, що дозволяють 
здійснити поточний аналіз стану галузі. 

1.1. Аналіз соціально-демографічної ситуації, який необхідно 
здійснювати за такими показниками: 

- чисельність, щільність і концентрація населення;  
- рівень доходів за групами населення;  
- показники народжуваності та смертності за групами населення;  
- ступінь соціальної захищеності громадян. 
1.2. Аналіз підприємств і об’єктів ритуальних служб, до яких відносять: 

спеціалізовані міські служби з питань похоронної діяльності, виробники 
похоронного приладдя та надмогильних споруд, державні (муніципальні), 
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змішані та комерційні структури, кладовища, крематорії, морги, автобази 
тощо. 

Ця частина аналітичного блоку включає такі показники та 
характеристики:  

- чисельність підприємств за видами діяльності; 
- структурний і кількісний склад галузі та рівень підготовки фахівців; 
- територіальна інфраструктура організації діяльності ритуального 

обслуговування (закриті та відкриті для поховання кладовища, транспортні 
мережі, показники доступності об’єктів похоронного призначення і т.д.);  

- класифікація товарів і послуг та їх відповідність нормам і стандартам; 
- динаміка зміни обсягів реалізації у вартісному і натуральному 

вираженні. 
1.3. Аналіз системи координації, регулювання та контролю діяльності у 

сфері ритуальних послуг передбачає такі напрямки: 
- функції та інструменти регулювання державних і місцевих 

управлінських структур сфери ритуальних послуг;  
- структура системи управління і регулювання;  
- функції і завдання професійних асоціацій та їх роль в управлінні 

галуззю. 
1.4. Аналіз сукупного споживання ритуальних послуг пропонуємо 

здійснювати за критеріями:  
- прямі та непрямі витрати на похорон; 
- структура та характер споживання ритуальних послуг; 
- співвідношення способів поховання; 
- якість наданих ритуальних товарів та послуг; 
- диференціація груп населення за віросповіданням; 
- скарги споживачів. 
1.5. Аналіз існуючої нормативно-правової бази відбувається за 

напрямками: 
- законодавчі та нормативні акти, що впливають на ритуальну 

діяльність; 
- достатність правового регулювання цією сферою; 
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- неточності та суперечності в нормативних документах; 
- потреба в додатковому регулюванні розвитку сфери ритуальних 

послуг. 
1.6. Узагальнений аналіз зовнішніх факторів доцільно проводити за 

такими напрямками: 
- взаємовідносини із суміжними сферами; 
- екологічна ситуація; 
- розвиток міжнародних інститутів у сфері ритуально-похоронного 

обслуговування населення; 
- політична складова; 
- соціально-економічна ситуація тощо. 
2. Нормативно-правовий блок – передбачає визначення необхідного 

переліку нормативно-правових документів та розробку додаткового пакету 
документів, необхідних для покращення роботи сфери ритуальних послуг та 
підвищення якості обслуговування. 

3. Методичний блок (блок прогнозування) – передбачає: 
3.1. Розробку методик прогнозування соціально-демографічних змін, 

змін споживчих потреб у послугах, площах під місця поховання і т.д. 
3.2. Вироблення механізму адаптації підприємств ритуальних служб до 

змін на ринку ритуальних послуг та вдосконалення системи бізнес-
планування на підприємствах. 

3.3. Розроблення методики розрахунку бюджетних коштів, необхідних 
для: 

- здійснення пільгових поховань певних категорій громадян і 
організації похорону на безоплатній основі; 

- здійснення масових перепоховань та закриття й утримання кладовищ; 
- створення та підтримання діючих меморіальних бульварів, скверів, 

парків і курганів Слави тощо. 
4. Проектний блок – включає заходи щодо вирішення конкретних 

проблем, спрямованих на вдосконалення сфери ритуальних послуг. Цей блок 
утворює комплексну систему заходів в різних напрямках, що спрямовані на: 
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- вдосконалення законодавчої бази сфери ритуального обслуговування 
та системи соціального захисту громадян; 

- розроблення системи технічного переоснащення кладовищ і 
крематоріїв, а також реконструкції та будівництва об’єктів похоронного 
призначення; 

- розширення асортименту та підвищення якості послуг та продукції 
підприємств ритуального обслуговування; 

- покращення екологічної ситуації в галузі; 
- підвищення професійного рівня працівників сфери та провадження 

прогресивних видів і форм обслуговування; 
- вдосконалення системи взаємодії між підприємствами; 
- розроблення системи фінансування та маркетингової концепції для 

підприємств ритуального обслуговування; 
- створення єдиної інформаційної системи для галузі тощо. 
5. Організаційний блок – передбачає визначення механізму розробки та 

реалізації програми розвитку сфери ритуальних послуг, а також розподіл 
відповідальності, контроль, координація діяльності виконавців. 

6. Фінансовий блок – дозволяє визначити обсяги і джерела 
фінансування, шляхи залучення коштів, розрахунок ефективності реалізації 
програми. 

Застосування програмно-цільовий методу в процесі здійснення 
розвитку сфери ритуальних послуг схематично зображено на рис. 3.1. 

На основі описаного вище програмно-цільового методу розвитку сфери 
ритуальних послуг, пропонуємо сформувати концепцію державного 
регулювання ринку ритуальних послуг. Вона складається з цілого ряду 
необхідних напрямків та заходів, які допоможуть ефективно здійснити 
процес трансформації цього ринку. 
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Аналіз сучасного стану сфери ритуальних послуг

Визначення напрямків удосконалення діяльності 
сфери ритуальних послуг

Організаційна підготовка, формування робочої 
(експертної) групи та прийняття рішення про 

застосування програмно-цільового методу
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Збір інформації за напрямками:
- соціально-демографічним

- економічним
- нормативно-правовим

- технологічним
- соціально-культурним

- екологічним

Аналіз отриманих даних

Постановка проблем за інформаційними блоками
та розроблення відповідних керівних дій

Визначення термінів виконання та відповідальних 
за виконання

Визначення джерел фінансування

Реалізація програми та визначення показників 
ефективності її виконання

Визначення тенденцій розвитку галузі

 
Рис. 3.1. Застосування програмно-цільового методу 

для розвитку сфери ритуальних послуг 
Джерело: сформовано автором 
 
1. Організація системи регулювання на принципах квазі-регулювання. 

Для здійснення на практиці системи квазі-регулювання ринку 

ритуальних послуг необхідний ряд змін у законодавстві. У першу чергу, 

необхідно створити експертні ради на рівні загальнодержавних та 

муніципальних утворень та передбачити це в Законі України № 1102-IV від 
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10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну справу», наділивши їх 

повноваженнями [78]: 

- розробки, розгляду і підготовки висновків щодо проектів 

нормативних документів, що визначають діяльність організацій сфери 

ритуальних послуг; 

- вироблення критеріїв оцінки діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг; 

- моніторингу та оцінки діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг; 

- оцінки діяльності спеціалізованих служб з питань ритуального 

обслуговування, надання рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування про присвоєння або позбавлення статусу спеціалізованої 

служби; 

- організація професійного навчання та атестації працівників, які 

працюють в сфері ритуальних послуг; 

- здійснення сертифікації, вироблених організаціями товарів, робіт і 

послуг; 

- розроблення механізмів виявлення та покарання організацій сфери 

ритуальних послуг за порушення правил діяльності. 

Висновки, підготовлені експертною радою, можуть бути підставою для 

зміни паспорта реєстрації конкретних юридичних осіб в частині дозволів на 

надання тих чи інших ритуальних послуг населенню. 

2. Формування зв’язків, відносин і характеристики об’єктів 

регулювання, які працюють на ринкових засадах. Цей захід передбачає ряд 

напрямків. 

2.1. Обмеженість виняткових прав на надання послуг з поховання. 

Обмеженість виняткових прав будь-якого суб’єкта на надання даного 

виду послуг сприяє розвитку конкуренції у всій галузі. Створюється 

можливість приватним комерційним організаціям надавати ширший спектр 

ритуальних послуг самостійно. У такому випадку зменшується кількість 



167 

укладень трудомістких та часозатратних агентських договорів між 

споживачами та організаціями, які не є спеціалізованими ритуальними 

службами. 

Для практичного втілення цієї пропозиції необхідні прийняття або 

зміна законодавчих та нормативних актів як державного так і місцевого 

характеру, які роз’яснюють порядок надання населенню послуг з поховання. 

2.2. Створення спеціалізованих служб у віданні яких будуть 

кладовища. 

Необхідно створити муніципальні спеціалізовані служби і передати їм 

у відання муніципальні кладовища. Це дозволить забезпечити ефективне 

управління ними, не надаючи переваги комусь з комерційних підприємств. 

Основною функцією таких установ буде розподіл ділянок для проведення 

поховань та контроль за діяльністю організацій на території кладовищ, а 

також затвердження прейскурантів цін за відведення земельних ділянок в 

залежності від зони та виду поховань. Це можливо здійснити, 

реорганізовуючи існуючі спеціалізовані муніципальні служби, які 

функціонують зараз у формі унітарних підприємств, у муніципальні 

установи. 

2.3. Забезпечення благоустрою кладовищ шляхом проведення 

муніципальних конкурсів на даний вид робіт. 

Благоустрій муніципальних кладовищ є завданнями органів місцевого 

самоврядування, відповідно до Наказу Державного комітету України з 

питань житво-комунального господарства № 193 від 19.11.2003 р. «Порядок 

утримання кладовищ та інших місць поховань» [111] з доповненнями № 328 

від 03.07.2012 р. «Про внесення змін до Порядку утримання кладовищ та 

інших місць поховань» [119]. З метою забезпечення ефективного 

благоустрою, пропонуємо проводити відкриті конкурси для підприємств 

різної форми власності на виконання даного виду робіт. Це дозволить 

залучити додаткове фінансування у розвиток таких видів ритуальних послуг 

як поховання та догляд за могилами. 
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2.4. Забезпечення надання населенню якісних послуг з гарантованого 

переліку [98] шляхом організації спеціалізованих служб у формі відкритих 

акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Ця 

ініціатива надає можливість залучення приватного капіталу, необхідного для 

розвитку даних підприємств. 

Створення спеціалізованих служб у формі відкритих акціонерних 

товариств або товариств з обмеженою відповідальністю можливо здійснити 

шляхом присвоєння статусу спеціалізованої служби на конкурсній основі, 

або ж шляхом реорганізації вже існуючих комунальних унітарних 

підприємств, що надають ритуальні послуги населенню. В обидвох випадках 

необхідно забезпечити муніципальну частку в статутному капіталі, що 

відповідатиме принципу здійснення квазі-регулювання цих підприємств. Це 

необхідно для можливості прийняття місцевими адміністраціями рішень з 

ключових питань діяльності даних організацій, з метою належного 

виконання зобов’язань за державними гарантіями щодо похованнь. 

2.5. Створення єдиної диспетчерської служби ритуальних послуг, яка 

взаємодіє зі службами «102» і «103». 

Єдина диспетчерська служба є способом боротьби з недобросовісною 

конкуренцією та розвитком корупції у сфері ритуальних послуг. При 

взаємодії диспетчерської служби зі службами «102» і «103» стає можливою 

організація прямого інформування населення про порядок та процедуру 

оформлення необхідних документів при організації похорону. Дана служба 

може інформувати про найближчі до клієнта організації, що надають 

ритуальні послуги населенню. Діяльність диспетчерської служби ритуальних 

послуг повинна контролюватися з боку органу квазі-регулювання. Це 

дозволить виключити випадки продажу інформації про факти смерті, або ж 

поширення інформації співробітниками служб «102» і «103» минаючи 

диспетчерську службу. 

Для створення єдиної диспетчерської служби ритуальних послуг 

необхідна ініціатива органів місцевого самоврядування. Фінансування 
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створення та функціонування цієї служби пропонуємо здійснювати за 

рахунок місцевого бюджету в частині отриманих податків від здійснення 

підприємницької діяльності організацій та фірм, що працюють в сфері 

надання ритуально-похоронних послуг. Для практичного ж забезпечення 

взаємодії даної служби зі службами «102» і «103» необхідно внести зміни в 

Закон України № 1102-IV від 10.07.2003 р. «Про поховання та похоронну 

справу», в Закон України № 565-ХІI від 20.12.1990 р. «Про міліцію» (зі 

змінами № 324-VIIІ від 09.04.2015 р.) та в Закон України № 2801-ХІI від 

19.11.1992 р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (зі 

змінами № 326-VIIІ від 09.04.2015 р.), доповнивши статтями про створення 

диспетчерської служби. У цих статтях слід викласти права диспетчерської 

служби, її повноваження, способи створення, а також умови отримання 

даною службою персональних даних про родичів чи інших осіб, що взяли на 

себе зобов’язання з організації поховання. 

2.6. Здійснення заходів, що перешкоджають поширенню інформації про 

факти смерті, у тому числі кримінальна відповідальність за передачу цієї 

інформації стороннім особам. 

З метою формування ефективного ринку ритуальних послуг, необхідно 

перешкоджати розповсюдженню інформації про факти смерті. Одним з таких 

заходів є, зазначене у пункті 2.5, створення єдиної диспетчерської служби. 

Крім цього можна виділити інші заходи, що перешкоджають поширенню цієї 

інформації, а саме: 

- введення кримінальної відповідальності за передачу інформації про 

факти смерті співробітниками служб «102» і «103»: 

- введення додаткових норм і правил здійснення господарської 

діяльності організацій сфери ритуальних послуг в рамках системи квазі-

регулювання. 

Для практичної впровадження зазначених заходів необхідні зміни до 

кримінального кодексу про поширення інформації про факти смерті, а також 
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розробка і впровадження стандартів діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг. 

2.7. Забезпечення транспортування тіл померлих (загиблих) 

незатребуваних і невпізнаних громадян в морги шляхом проведення 

муніципальних конкурсів на дані послуги. 

Забезпечення надання цього виду послуг на даний момент 

здійснюється згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 6 

від 17.01.95 р. «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби 

України». Згідно з наказом відповідальність за доставку тіла померлого, його 

одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до тіла, у 

морг покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється 

бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов, комплектується з 

працівників органів Міністерства внутрішніх справ або з працівників інших 

спеціальних служб. 

Ми ж пропонуємо, що б шляхом змін у цьому наказі дозволити надання 

даного виду ритуальних послуг ритуальним, що могло б здійснюватися 

шляхом проведення муніципального конкурсу. Це б дозволило чітко 

визначити відповідальних осіб за якісне надання відповідного виду 

ритуальних послуг. 

3. Здійснення ефективного зворотного зв’язку між регулюючою і 

регульованою підсистемами. 

Для організації зворотного зв’язку в рамках квазі-регулювання ринку 

ритуальних послуг необхідно, щоб в експертні ради з питань похоронної 

справи входили як представники місцевих адміністрацій, так і представники 

організацій, що безпосередньо надають ритуальні послуги населенню. 

Присутність представників комерційних організацій виключає можливість 

корупційної поведінки контролюючого органу, а присутність представників 

місцевих адміністрацій дозволяє уникнути картельної змови учасників при 

здійсненні контролю. Відповідні вимоги до складу експертних рад з питань 
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похоронної справи повинні знайти відображення у законодавстві України про 

поховання. 

4. Формування та налагодження системи комунікацій між локальним 

ринком ритуальних послуг та оточуючим його середовищем. 

4.1. Система інформування споживачів призначена для боротьби з 

недобросовісною конкуренцією та тіньовим ринком з одного боку, і для 

створення зворотного зв’язку між споживачем та суб’єктами сфери 

ритуальних послуг з іншого. Пряме інформування споживачів може 

здійснюватися безпосередньо за допомогою єдиної диспетчерської служби 

ритуальних послуг, а також шляхом періодичних публікацій в засобах 

масової інформації відомостей про організації, які надають ритуальні 

послуги, процедуру оформлення необхідних документів та інших питань, 

пов’язаних з організацією похорону померлих. Це дозволить споживачам 

краще орієнтуватися в конкурентній ситуації даної галузі. Адже, переважна 

більшість споживачів ритуально-похоронних послуг формують уявлення про 

даний тип послуг на основі власного досвіду, або ж за рекомендаціями 

знайомих. Основними причинами повторного звернення до тієї ж організації 

з надання ритуальних послуг можна виділити [71]: 

1) позитивний досвід знайомих; 

2) власний позитивний досвід; 

3) психологічний стан; 

4) знання адреси конкретної організації та / або його близькість до 

місця проживання; 

5) наявність ритуального організації при морзі. 

Головною причиною пошуку інших варіантів ритуального 

обслуговування є незадоволеність першого контакту з представниками 

галузі. Під час написання дисертаційного дослідження проведено 

опитування, на основі якого здійснено аналіз чинників вибору споживачем 

ритуальної компанії, результати якого подано на рис. 3.2 та рис. 3.3, що 

підтверджує дослідження Черинко Є.Д. [207]. 
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Рис. 3.2. Чинники вибору споживачем ритуальної компанії 

Джерело: сформовано автором на основі [207] 
 

Використовуючи інформативні дані рис. 3.2, можна помітити, що 

більше половини клієнтів здійснюють вибір ритуальної організації на основі 

єдиного контакту, 26% опитаних, в кращому випадку, перетелефонує ще в 

одну організацію (див.рис.3.3.). Понад 81% опитаних самостійно здійснює 

пошук ритуальної організації (див.рис.3.2.), при чому 36% з них здійснює цей 

вибір на користь першої організації до якої вони звернулися. 

 
Рис. 3.3. Розподіл споживачів за кількістю звернень  

при виборі фірми, що надаватиме ритуальні послуги 

Джерело: сформовано автором на основі [207] 
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Для здійснення опосередкованого інформування споживачів необхідне 

прийняття органами місцевого самоврядування нормативних актів про 

організацію даного виду робіт. 

4.2. Налагодження системи відносин із зовнішніми організаціями 

(професійними організаціями, органами влади, спеціалізованими вищими 

учбовими закладами (ВУЗами)). 

З огляду на те, що розроблення норм і правил діяльності організацій 

сфери ритуальних послуг вимагають навичок фахівців різного профілю, 

підготовка відповідних норм і правил органами квазі-регулювання повинна 

відбуватися у співпраці з професійними організаціями та спеціалізованими 

ВУЗами. 

Цю взаємодію можливо реалізувати шляхом участі представників 

професійних організацій та ВУЗів у діяльності органів квазі-регулювання на 

місцях. Розроблені професійними організаціями та ВУЗами норми і правила 

діяльності ритуальних організацій можуть коригуватися і затверджуватися 

експертними радами з питань похоронної справи в конкретних 

муніципальних утвореннях. У свою чергу експертні ради розробляють 

нормативні акти, що можуть бути направлені на розгляд у професійні 

організації. Співпраця з ВУЗами може будуватися шляхом формування 

навчальних програм з підготовки та перекваліфікації кадрів організацій 

сфери ритуальних послуг. 

Забезпечення балансу інтересів у сфері ритуальних послуг носить 

складний характер і є основною функцією системи регулювання. Він, з 

одного боку, має забезпечити рівні можливості для діяльності організацій 

різних організаційно-економічних форм, а з іншого, забезпечити виконання 

державних гарантій щодо надання ритуальних послуг населенню на 

безоплатній основі. Таким чином, в системі регулювання сфери ритуальних 

послуг стикаються інтереси комерційних організацій, органів місцевого 

самоврядування, муніципальних та державних підприємств, а також 

населення країни. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Дослідження шляхів вдосконалення державного регулювання сфери 

ритуальних послуг дало можливість зробити такі висновки:  

1. Через повільність та недостатність задекларованих кроків 

реформування сфери ритуальних послуг, необхідно модернізувати саму 

систему державного регулювання за двома основними напрямками: 

визначення та дотримання соціальних, економічних та інших інтересів всіх 

учасників ринку, а також вдосконалення та розвитку системи надання 

ритуальних послуг. 

2. Необхідно виробити єдину уніфіковану систему управління галуззю, 

включаючи визначення уповноваженого державного органу виконавчої 

влади та наділення його повноваженнями щодо організації діяльності в сфері 

надання ритуальних послуг. 

3. Слід сформувати комплексний систематизований підхід до 

вирішення питань розвитку сфери ритуальних послуг, який запропоновано 

реалізовувати шляхом формування та застосування програмно-цільового 

методу стимулювання регіонального розвитку цієї галузі. Поєднання такого 

підходу з формуванням напрямків державної політики у сфері ритуальних 

послуг кожного окремого регіону буде найбільш ефективним засобом 

досягнення головної цілі – ефективної організації діяльності сфери 

ритуальних послуг в Україні та захисту інтересів всіх її учасників. 

4. На основі програмно-цільового методу розвитку сфери ритуальних 

послуг, необхідно сформувати концепцію державного регулювання ринку 

ритуальних послуг, яка складається з цілого ряду необхідних напрямків та 

заходів, що допоможуть ефективно здійснити процес його трансформації. 

5. Створення якісної системи регулювання сфери ритуальних послуг 

може будуватися на основі різних альтернативних сценаріїв розвитку 

ситуації. Серед таких сценаріїв виділено зміцнення інституту державного 

регулювання, одним з важелів якого є ліцензування, розвиток 
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саморегулювання (self-regulation), що забезпечуватиме діяльність визначених 

ринків і сфер бізнесу самими економічними агентами без втручання держави, 

або ж розвиток спільного (квазі-) регулювання (co-regulation) у вигляді 

приватно-державного партнерства, що ґрунтується на системі взаємовигідних 

відносин органів влади та бізнесу, спрямованих на досягнення синергічного 

ефекту від координації зусиль та консолідації ресурсів сторін. 

6. Для організації зворотного зв’язку в рамках квазі-регулювання ринку 

ритуальних послуг необхідно, щоб в експертні ради з питань похоронної 

справи входили як представники місцевих адміністрацій, так і представники 

організацій, що безпосередньо надають ритуальні послуги населенню. 

Присутність представників комерційних організацій виключає можливість 

корупційної поведінки контролюючого органу, а присутність представників 

місцевих адміністрацій дозволяє уникнути картельної змови учасників при 

здійсненні контролю. 

7. Необхідно розробити та прийняти державну антикорупційну 

програму у сфері ритуальних послуг з метою усунення елементів тіньового 

ринку шляхом розроблення системи інформування споживачів. Вона 

призначена не тільки для боротьби з недобросовісною конкуренцією та 

тіньовим ринком, але і для створення зворотного зв’язку між споживачем та 

суб’єктами сфери ритуальних послуг. Пряме інформування споживачів може 

здійснюватися безпосередньо за допомогою єдиної диспетчерської служби 

ритуальних послуг, яка взаємодіє з органами «102» і «103», та здійснює 

подальший розподіл з урахуванням споживчого вибору. Іншим шляхом 

інформування визначено періодичні публікації в засобах масової інформації 

відомостей про організації, які надають ритуальні послуги, процедуру 

оформлення необхідних документів та інших питань, пов’язаних з 

організацією похорону померлих. Це дозволить споживачам краще 

орієнтуватися в конкурентній ситуації даної галузі. 

8. Необхідно обґрунтувати доцільність розвитку мережі крематоріїв у 

всіх містах з кількістю жителів понад 110 тисяч чоловік, для яких це може 
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стати містобудівною санітарною нормою. Джерелами первісного капіталу 

для побудови крематоріїв можуть стати кошти бюджетів міст і приватних 

осіб. 

9. З огляду на те, що розроблення норм і правил діяльності організацій 

сфери ритуальних послуг вимагають навичок фахівців різного профілю, то 

підготовка відповідних норм і правил органами квазі-регулювання повинна 

відбуватися у співпраці з професійними організаціями та спеціалізованими 

ВУЗами. 

Таким чином, у системі регулювання сфери ритуальних послуг 

стикаються інтереси комерційних організацій, органів місцевого 

самоврядування, муніципальних та державних підприємств, а також 

населення країни. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації узагальнені існуючі та запропоновані нові підходи до 

вирішення важливого науково-практичного завдання – розвитку тeoрeтикo-

мeтoдичних положень і розробки рeкoмeндацiй щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. 

Проведене комплексне дослідження дало змогу сформулювати низку 

висновків теоретичного та науково-практичного характеру. Вони 

висвітлюють вирішення основних завдань дослідження відповідно до 

поставленої мети: 

1. Під «ритуальною послугою» необхідно розуміти корисну діяльність 

або працю, що втілюється в тій чи іншій споживчій вартості, яка задовольняє 

потреби кожної окремої людини та суспільства в цілому у проведенні 

похоронного обряду відповідно до волевиявлення та релігійних, 

національних традицій, а також послуги, пов’язані з організацією процесу 

поховання, облаштування й утриманням місць поховань та збереженням 

пам’яті про померлих. Під «державним регулюванням ринком ритуальних 

послуг» автор тлумачить здійснення державою організаційно-управлінських, 

інституційних та економічних функцій через реалізацію нормативно-

правового регулювання, податкової та конкурентної політики, яка 

спрямована на формування конкурентоспроможної сфери ритуальних послуг, 

здатної задовольнити потреби споживачів в якісних товарах та послугах 

похоронного спрямування. 

2. За своєю суттю ринок ритуальних послуг відносять до «абсолютних» 

ринків, тому, що він стосується всіх жителів. Оскільки цей ринок тісно 

пов’язаний з рівнем смертності населення, то попит на ритуальні послуги є 

нееластичним. Це означає абсолютну нечутливість обсягу попиту до зміни 

ціни і те, що на нього важко впливати за допомогою ринкових механізмів. 
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Цей ринок базується на досить жорсткій залежності покупців від 

запропонованого асортименту товарів та послуг, тому характеризується 

значною стабільністю й консервативністю, що робить його менш схильним 

до впливу негативних кризових проявів економіки. 

3. В Україні напрацьована задовільна нормативно-законодавча база, яка 

окреслює поле діяльності організацій, що працюють в сфері надання 

ритуально-похоронних послуг населенню. Проте, незважаючи на те, що в 

окремому Законі України «Про поховання та похоронну справу» офіційно 

затверджено порядок надання ритуально-похоронних послуг, на практиці 

можна спостерігати систематичне порушення цього Закону та маніпуляції з 

ним. 

4. Досвід надання ритуально-похоронних послуг в Україні та 

закордоном свідчить, що цей процес є достатньо алгоритмізованим. Він 

охоплює етапи від реєстрації факту смерті до етапу догляду за місцем 

поховання. Проведена систематизація та аналіз цього алгоритму дав 

можливість краще зрозуміти роль держави та місцевих органів влади в 

регулюванні ритуально-похоронного бізнесу в Україні і допомагає у 

напрацюванні пропозицій щодо стратегічного розвитку.  

5. При зростаючій смертності, за останні 5 років в Україні 

спостерігається стійка тенденція до скорочення кількості підприємств різних 

форм власності, які надають послуги ритуально-похоронного спрямування. 

Для порівняння у 2014 році ритуальні послуги надавало 2224 організації, у 

2013 році цей показник складав 2590 одиниці. Проведене економетричне 

дослідження взаємозалежності кількості суб’єктів господарювання сфери 

ритуальних послуг та кількості померлих осіб в областях України, вказує на 

суттєвий спад ефективності діяльності ритуальних служб. Це проявляється у 

вигляді зменшення у 2014 році кількості реалізованих предметів ритуальної 

належності та обсягів наданих ритуальних послуг на фоні вираженого 

стратифікуючого ефекту до розміру 689,9 млн. грн. (середня вартість одного 
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поховання склала 2653 грн.). Для порівняння у 2013 році цей показник 

складав 712,3 млн. грн. (середня вартість одного поховання становила 2326 

грн.). Практична цінність проведених розрахунків та аналізу результатів 

економетричного моделювання полягає в тому, що вони свідчать про 

неефективність та високий рівень тіньової складової в загальнодержавному 

та місцевому управлінні розвитком сфери ритуальних послуг. Це, в свою 

чергу, вказує на необхідність модернізації системи державного управління 

сферою ритуальних послуг, як однією зі складових галузі житлово-

комунального господарства. 

6. Здійсненні у 2012-2015 рр. заходи для реформування сфери 

ритуальних послуг вважаємо недостатніми та невідповідними бажаній 

динаміці змін. Систему державного регулювання сфери ритуальних послуг 

необхідно модернізувати за двома основними напрямками: визначення та 

дотримання соціальних, економічних та інших інтересів всіх учасників 

ринку, а також вдосконалення та розвиток системи надання ритуальних 

послуг. Для цього запропоновано систему управління галуззю, що має 

включати визначення уповноваженого державного органу виконавчої влади 

та наділення його повноваженнями щодо організації ритуальної діяльності. 

Цей орган має формувати та застосовувати програмно-цільовий метод 

дослідження та стимулювання розвитку сфери ритуальних послуг у регіонах 

Україні. На основі програмно-цільового методу, вироблено концепцію 

державного регулювання ринку ритуальних послуг. Вона складається з цілої 

низки необхідних напрямків та заходів, що допоможуть ефективно здійснити 

процес трансформації цього ринку. 

7. Створення якісної системи регулювання сфери ритуальних послуг 

може будуватися на основі різних альтернативних сценаріїв розвитку 

ситуації: 1) зміцнення інституту державного регулювання, одним з важелів 

якого є ліцензування діяльності в сфері ритуальних послуг; 2) розвиток 

саморегулювання (self-regulation), який забезпечуватиме діяльність 
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визначених ринків і сфер бізнесу самими економічними агентами без 

втручання держави; 3) організація квазі-регулювання (co-regulation) у вигляді 

приватно-державного партнерства, що на нашу думку, є найбільш 

прийнятним для України, оскільки ґрунтується на системі взаємовигідних 

відносин органів влади та бізнесу, спрямованих на досягнення синергічного 

ефекту від координації зусиль та консолідації ресурсів його сторін. 

8. У рамках спільного регулювання ринку ритуальних послуг, з метою 

організації зворотного зв’язку необхідно, щоб в експертні ради з питань 

розвитку ритуально-похоронного бізнесу входили як представники місцевих 

органів державної влади, так і представники організацій, що безпосередньо 

надають ритуальні послуги населенню. Присутність представників 

комерційних організацій дає змогу виключити можливість корупційної 

поведінки контролюючого органу, а присутність ж представників місцевих 

органів державної влади дозволяє уникнути картельної змови. 

9. Необхідно розробити та прийняти державну програму для сфери 

ритуальних послуг з метою усунення елементів тіньового ринку, важливою 

складовою якої має стати налагодження системи інформування споживачів. 

Систему інформування пропонуємо здійснювати безпосередньо за 

допомогою єдиної диспетчерської служби ритуальних послуг, яка взаємодіє з 

органами «102» і «103». Відповідно, впливаючи на процес інформування 

покупців ритуальних послуг, можна впливати і на розвиток всієї сфери, і, 

зокрема, на розвиток системи регулювання. З іншого боку, саме система 

регулювання відповідає за забезпечення актуальною інформацією населення, 

тобто, обидва чинники взаємозалежні. 

10. Враховуючи те, що розроблення норм і правил діяльності 

організацій сфери ритуальних послуг вимагають навичок фахівців різного 

профілю, то підготовка відповідних норм і правил повинна відбуватися у 

співпраці з професійними організаціями та ВУЗами. 
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Втілення в реальність зазначених пропозицій щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні 

сприятиме формуванню та розвитку конкурентного ринку. Він дозволить 

забезпечити баланс інтересів виробників, споживачів, регулюючих органів та 

інших учасників ринку ритуальних послуг з досить поінформованими 

споживачами з одного боку і ефективною системою регулювання діяльності 

в сфері – з іншого. 
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Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2006 рік 

Адміністративно-
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань Необхідно 
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1.АР Крим 87 45 42 72 15 9 1981,1 2047,4 11,1 13 43 23 7 13 6071,6 463 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 14 1094,2 1091 13,79 24 73 24 4 45 5486,7 1067 
3.Волинська 36 26 10 36 0 2 464,9 464,9 4,9 3 9 9 0 0 1508,3 1074 
4.Дніпропетровська 2330 1990 340 301 2029 18 3168,1 3155 37,717 17 67 13 18 36 13157,1 678,6 
5.Донецька 1022 869 154 290 732 30 2669,9 2664,9 66,156 31 200 26 52 122 24177,8 820 
6.Житомирська 1060 925 135 29 1031 14 1850 2110,2 21,864 28 38 21 17 0 5698,22 750 
7.Закарпатська 989 788 201 118 871 46 605,5 636,2 14,341 15 48 10 23 15 6423,6 659,9 
8.Запорізька 957 545 411 82 875 5 1502,1 1496,3 24,71 12 72 12 44 16 4947,28 750,48 
9.Ів.-Франківська 803 773 30 60 743 1 672,2 672,2 18,354 17 49 17 16 16 3897,9 512 
10.Київська 1311 1090 221 130 1181 20 1165,5 1797 29,7 1 107 43 64 0 8861 640 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 8 369,6 369,3 17,3 10 49 12 12 25 4483,6 955 
12.Луганська 1258 1146 112 305 953 14 516,6 516,6 42,6 27 64 15 29 20 4796,2 267 
13.Львівська 1969 1927 42 78 1891 39 1013,6 954,57 34,744 24 30 15 10 5 14188,5 900 
14.Миколаївська 984 907 77 69 915 26 725,5 725,5 16,868 2 29 9 13 7 3770,4 620 
15.Одеська 1404 921 483 113 1291 14 796,9 781 34,007 22 73 18 31 24 20730,1 606,7 
16.Полтавська 123 61 62 123 0 10 1310,8 1365,2 24,433 21 47 21 14 12 9908 850 
17.Рівненська 452 419 33 54 398 8 921,6 921,6 16,072 23 40 23 13 4 5345,65 567 
18.Сумська 1886 1801 85 171 1715 23 1702,4 1702,4 20,02 16 68 15 30 23 6673,7 519,5 
19.Тернопільська 1157 977 180 163 994 6 295,7 295,7 16,5 1 81 27 9 45 2604,7 1241,6 
20.Харківська 1559 1538 21 251 1308 27 1778,3 1844,4 45,496 26 94 23 26 45 14392,54 728 
21.Херсонська 729 654 75 79 650 21 404,5 485,2 14,045 12 69 14 28 27 3205,4 700 
22.Хмельницька 1515 1318 197 109 1406 57 1325,1 1325,1 23,5 23 35 23 2 10 4471,2 729 
23.Черкаська 1359 1135 224 150 1209 4 947,3 946,1 24,029 18 38 18 12 8 12788,6 667,5 
24.Чернівецька 436 348 88 43 393 4 320 320 12,258 8 18 9 9 0 1460,72 573 
25.Чернігівська 1807 1689 118 202 1605 17 1210 1258,7 18,19 61 113 45 32 36 8136,68 652 
26.м.Київ 30 23 7 30 0 0 12448 12448 23,2 2 40 3 2 35 24812,2 1312,1 
27.м.Севастополь 12 3 9 12 0 0 416,7 416,7 4,7 1 0 0 0 0 4004,5 1251 
Всього 28456 24556 3900 3289 25167 437 41676 42811 630,59 458 1594 488 517 589 226002,2 762 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2007 рік 
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1.АР Крим 87 45 42 72 15 9 2154 2138 15 13 49 23 7 19 7345 548 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 23 1324 1322 21 28 130 35 10 85 8026 1083 
3.Волинська 36 26 10 36 0 2 415 415 2 3 9 9 0 0 1787 1332 
4.Дніпропетровська 2330 1990 340 301 2029 27 3969 3969 39 25 124 9 15 100 15890 855 
5.Донецька 1432 1242 190 357 1075 47 3465 3410 68 35 213 31 134 48 32709 900 
6.Житомирська 1060 925 135 29 1031 18 1876 2036 19 28 48 21 5 22 8848 1000 
7.Закарпатська 990 789 201 118 872 45 672 672 15 15 49 10 23 16 10073 782 
8.Запорізька 1239 800 439 364 875 7 1640 1704 23 17 79 15 44 20 6681 880 
9.Ів.-Франківська 803 773 30 60 743 1 722 722 19 17 50 17 16 17 5956 655 
10.Київська 1311 1090 221 130 1181 20 1507 1833 29 1 126 43 69 14 10080 865 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 11 505 545 19 10 49 12 12 25 6262 971 
12.Луганська 1258 1146 112 336 922 14 721 721 42 27 64 15 29 20 5642 311 
13.Львівська 1969 1927 42 78 1891 39 735 730 35 24 30 15 10 5 19150 1147 
14.Миколаївська 985 908 77 70 915 25 829 829 18 3 30 9 14 7 3724 720 
15.Одеська 703 631 72 71 632 5 1446 1419 17 22 34 10 24 0 25526 781 
16.Полтавська 123 61 62 123 0 13 1652 1661 26 21 47 21 14 12 14194 958 
17.Рівненська 1013 945 68 67 946 25 1245 1245 16 23 123 11 31 81 13256 780 
18.Сумська 1902 1817 85 170 1732 27 2033 2033 20 17 67 14 35 18 7906 679 
19.Тернопільська 1151 971 180 161 990 8 395 395 17 11 94 31 28 35 2560 1364 
20.Харківська 1559 1538 21 251 1308 27 1760 1466 46 26 104 23 26 55 15421 917 
21.Херсонська 705 622 83 86 619 6 583 583 16 15 74 20 23 31 4601 787 
22.Хмельницька 1554 1359 195 110 1444 46 1639 1662 22 25 37 25 2 10 7416 980 
23.Черкаська 1360 1135 225 151 1209 14 1253 1253 24 25 46 15 13 18 7961 942 
24.Чернівецька 197 147 50 75 122 5 430 436 5 7 49 7 0 42 1763 802 
25.Чернігівська 2279 2154 125 217 2062 13 1381 1305 24 46 130 46 40 44 11500 785 
26.м.Київ 30 27 3 30 0 2 17678 17678 23 2 27 3 3 21 31086 1312 
27.м.Севастополь 12 3 9 12 0 0 595 595 6 1 0 0 0 0 5183 1440 
Всього 29269 25709 3560 3694 25575 479 52621 52775 626 487 1882 490 627 765 290546 910 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2008 рік 
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1.АР Крим 100 41 59 70 30 10 2531 2490 11 10 45 18 8 19 8884 974 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 27 2213 2064 24 28 165 37 10 118 15954 1428 
3.Волинська 867 857 10 37 830 1 1091 1091 3 3 9 9 0 0 2441 1383 
4.Дніпропетровська 2330 1954 376 301 2029 34 5411 5394 41 33 231 21 110 100 22792 970 
5.Донецька 1445 1194 251 375 1070 31 5122 4832 67 23 218 7 66 145 41223 1177 
6.Житомирська 1060 925 135 29 1031 18 2560 3024 24 39 51 21 8 22 18017 1300 
7.Закарпатська 1053 822 231 130 923 61 980 941 15 23 63 8 16 39 14177 1119 
8.Запорізька 1242 800 442 367 875 5 2093 2093 25 20 138 18 22 98 9089 1291 
9.Ів.-Франківська 803 773 30 60 743 2 954 954 18 17 50 17 16 17 7717 916 
10.Київська 1311 1090 221 130 1181 20 1972 2033 25 1 134 43 70 21 17289 1700 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 11 563 697 19 10 49 12 12 25 9146 1374 
12.Луганська 1258 1146 112 336 922 16 1066 1066 42 12 70 13 27 30 6346 972 
13.Львівська 1760 1655 105 122 1630 45 1680 1680 35 29 80 20 33 27 35555 1800 
14.Миколаївська 985 908 77 70 915 25 1235 1235 14 3 30 9 16 5 4350 900 
15.Одеська 953 800 153 182 771 11 1616 2558 14 21 47 12 30 5 35907 1095 
16.Полтавська 1025 892 133 123 902 12 1568 1568 26 17 69 17 21 31 17092 1218 
17.Рівненська 1013 945 68 67 946 32 2146 2146 16 23 123 11 31 81 17064 1042 
18.Сумська 1907 1822 85 170 1732 22 2702 2702 22 17 74 12 31 31 10006 832 
19.Тернопільська 1151 971 180 161 990 0 848 848 16 11 96 30 30 36 3654 1950 
20.Харківська 1560 1538 22 252 1308 27 2676 2644 39 54 109 23 25 61 23438 1331 
21.Херсонська 720 630 90 95 625 15 723 703 14 13 32 6 10 16 5979 1143 
22.Хмельницька 1554 1359 195 7067 870 46 2151 2108 15 16 36 16 4 16 9853 1020 
23.Черкаська 1360 1135 225 151 1209 12 1538 1517 23 28 48 15 13 20 9739 1429 
24.Чернівецька 229 161 68 59 170 6 1164 1164 5 9 84 9 - 75 1909 378 
25.Чернігівська 2289 2164 125 217 2072 13 2283 2237 22 46 144 42 55 47 15775 852 
26.м.Київ 30 28 2 30 0 3 17206 17206 21 2 40 3 7 30 34829 2022 
27.м.Севастополь 12 3 9 12 0 0 808 808 6 1 0 0 0 0 7164 1826 
Всього 31198 27251 3947 10832 26736 505 66897 67802 602 509 2235 449 671 1115 405376 1239 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2009 рік 

Адміністративно-
територіальний поділ 
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засадах із ритуальними службами  
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послуг та 
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предметів 
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належності 
(тис.грн.) 

Середня 
вартість 
одного 

поховання 
(грн.) 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 д

ію
чи

х 

за
кр

ит
их

 

в 
мі

ст
ах

 т
а 

се
ли

щ
ах

 

в 
сі

ль
сь

кі
й 

мі
сц

ев
ос

ті
 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 

ко
му

на
ль

ни
х 

пр
ив

ат
ни

х 

ок
ре

ми
х 

пі
дп

ри
єм

ці
в 

1.АР Крим 100 41 59 70 30 22 2773 2773 21 28 187 28 29 130 16341 1082 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 29 2199 2084 25 28 179 37 16 126 22380 1431 
3.Волинська 867 857 10 37 830 1 994 994 3 3 9 9 0 0 3114 1561 
4.Дніпропетровська 2385 2016 369 325 2060 34 5803 5803 35 33 200 20 50 130 26571 1200 
5.Донецька 1491 1247 244 419 1072 34 5090 5264 64 29 326 32 133 161 40051 1383 
6.Житомирська 1060 925 135 29 1031 18 2736 3211 20 39 51 21 8 22 11563 1300 
7.Закарпатська 1054 822 231 130 923 61 1315 1245 13 23 64 7 15 42 17403 1444 
8.Запорізька 1242 800 442 367 875 5 3271 2803 26 14 161 14 28 119 12385 1291 
9.Ів.-Франківська 803 773 30 60 743 1 1246 1246 18 17 51 17 16 18 12325 1456 
10.Київська 1311 1090 221 130 1181 20 1785 1785 26 1 141 43 75 23 18396 1727 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 11 863 863 17 6 49 12 12 25 11451 1559 
12.Луганська 1258 1146 112 336 922 17 1395 1395 42 15 88 18 48 22 9023 1223 
13.Львівська 1763 1656 107 133 1630 58 1598 963 33 29 100 20 31 49 33002 2300 
14.Миколаївська 985 908 77 70 915 25 1320 1320 14 3 30 9 16 5 3932 900 
15.Одеська 969 810 159 190 779 11 1948 2586 16 25 51 13 32 6 33623 1200 
16.Полтавська 1027 894 133 125 902 12 1382 1382 17 19 76 19 22 35 20361 1350 
17.Рівненська 1014 946 68 67 947 30 2217 2217 15 23 120 12 23 85 19892 1497 
18.Сумська 1907 1822 85 170 1732 25 2872 2872 20 17 91 11 37 43 16679 991 
19.Тернопільська 1151 971 180 161 990 10 935 935 16 6 96 30 30 36 15164 3502 
20.Харківська 1560 1538 22 252 1308 41 3305 3305 37 50 125 18 31 76 36770 1764 
21.Херсонська 720 630 90 95 625 15 644 644 15 13 59 8 14 37 6646 1221 
22.Хмельницька 1575 1384 191 117 1458 55 2165 2260 22 19 45 13 14 18 16021 1112 
23.Черкаська 1360 1135 225 151 1209 12 1844 1821 29 15 43 15 8 20 11949 1843 
24.Чернівецька 288 224 64 59 229 9 788 788 7 11 20 9 11 0 6054 598 
25.Чернігівська 2328 2211 117 217 2111 10 2416 2237 20 51 140 30 48 62 19216 1816 
26.м.Київ 30 28 2 30 0 3 11361 11361 24 2 17 4 13 0 34547 2377 
27.м.Севастополь 12 3 9 12 0 0 1170 1170 5 1 0 0 0 0 7491 2086 
Всього 31441 27515 3925 3971 27464 569 65435 65327 598 520 2519 469 760 1290 482350 1526 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2010 рік 

Адміністративно-
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань Необхідно 
побудувати 

нових 
місць 

поховань в 
населених 
пунктах 
регіону 

Виділено 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань 
(тис.грн.) 

Освоєно 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань 
(тис.грн.) 

Поховано 
померлих 

осіб, 
всього 

(тис.чол.) 

Кількість 
ритуальних 

служб 

Кількість підприємств різних 
форм власності, які надають 

ритуальні послуги, на договірних 
засадах із ритуальними службами  

Загальний 
обсяг 

ритуальних 
послуг та 
реалізації 
предметів 
ритуальної 
належності 
(тис.грн.) 

Середня 
вартість 
одного 

поховання 
(грн.) 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 д

ію
чи

х 

за
кр

ит
их

 

в 
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ах

 т
а 

се
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ах

 

в 
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ль
сь

кі
й 

мі
сц

ев
ос

ті
 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 

ко
му

на
ль

ни
х 

пр
ив

ат
ни

х 

ок
ре

ми
х 

пі
дп

ри
єм

ці
в 

1.АР Крим 100 41 59 70 30 22 3534 3534 23 28 186 27 29 130 15919 1386 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 25 2583 2355 24 28 164 35 22 107 21511 1310 
3.Волинська 867 857 10 37 830 1 956 956 4 3 13 13 0 0 4647 1979 
4.Дніпропетровська 2392 2042 350 322 2070 45 5635 5635 38 22 223 11 56 156 31876 1280 
5.Донецька 1491 1247 244 419 1072 34 6783 6234 70 65 184 33 67 84 63367 1491 
6.Житомирська 1060 925 135 29 1031 18 3954 4607 22 39 51 21 8 22 15214 1500 
7.Закарпатська 1061 826 235 134 927 61 1046 856 13 30 70 6 23 41 24787 1726 
8.Запорізька 1253 1079 174 286 967 14 3513 3508 21 35 210 11 36 163 17925 1322 
9.Ів.-Франківська 803 773 30 60 743 1 1284 1284 18 17 51 17 16 18 11459 1418 
10.Київська 1311 1086 225 130 1181 39 2685 2685 31 1 148 43 75 30 18951 1835 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 11 1014 1014 16 6 49 12 12 25 14940 1564 
12.Луганська 1258 1146 112 336 922 18 1593 1593 16 15 88 18 48 22 11617 1133 
13.Львівська 1799 1689 110 138 1661 30 2200 2200 33 32 113 20 35 58 37407 2900 
14.Миколаївська 985 908 77 70 915 25 1181 1181 14 3 312 9 16 287 4133 1000 
15.Одеська 991 821 170 204 787 15 2535 6898 16 34 96 16 49 31 34502 1500 
16.Полтавська 1028 895 133 125 903 13 2179 2179 17 19 81 19 30 32 24571 1668 
17.Рівненська 1017 948 69 68 949 20 1823 1823 15 23 106 14 22 70 23239 1796 
18.Сумська 1934 1812 122 180 1754 20 3192 3192 19 17 95 10 39 46 17593 1271 
19.Тернопільська 1106 952 154 146 960 9 942 942 16 3 81 15 30 36 16373 3047 
20.Харківська 1560 1538 22 252 1308 41 3504 3502 36 50 125 18 42 65 43376 1794 
21.Херсонська 720 630 90 95 625 15 636 636 19 13 47 5 22 20 5982 1565 
22.Хмельницька 1575 1420 155 117 1458 27 2104 2282 17 11 76 11 46 19 19538 1642 
23.Черкаська 1360 1135 225 151 1209 31 2431 2294 20 15 70 15 21 34 15939 2480 
24.Чернівецька 333 258 75 59 274 9 1019 1019 7 7 25 9 13 3 6239 890 
25.Чернігівська 2328 2211 117 217 2111 10 3092 3087 20 51 141 30 53 58 20440 1946 
26.м.Київ 30 28 2 30 0 3 18838 18248 21 2 3 3 0 0 38468 3384 
27.м.Севастополь 43 29 14 13 30 0 1470 1470 5 1 0 0 0 0 9107 2468 
Всього 31586 27934 3652 3907 27679 557 81724 85212 570 570 2808 441 810 1557 569119 1752 

 
 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2011 рік 

Адміністративно-
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань Необхідно 
побудувати 

нових 
місць 

поховань в 
населених 
пунктах 
регіону 

Виділено 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань 
(тис.грн.) 

Освоєно 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань 
(тис.грн.) 

Поховано 
померлих 

осіб, 
всього 

(тис.чол.) 

Кількість 
ритуальних 

служб 

Кількість підприємств різних 
форм власності, які надають 

ритуальні послуги, на договірних 
засадах із ритуальними службами  

Загальний 
обсяг 

ритуальних 
послуг та 
реалізації 
предметів 
ритуальної 
належності 
(тис.грн.) 

Середня 
вартість 
одного 

поховання 
(грн.) 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 д
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х 
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их
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х 
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ре

ми
х 
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в 

1.АР Крим 586 504 82 81 505 29 2417.24 1596.03 19.943 34 63 14 7 42 20579.227 1358.0 
2..Вінницька 1595 1337 258 67 1528 25 2899.0 2938.2 22.911 28 167 35 22 110 21437.73 1325.0 
3.Волинська 868 858 10 38 830 1 1283.2 1283.2 2.9 3 10 9 1 0 4591.4 2356.0 
4.Дніпропетровська 2214 1847 344 317 1897 42 5637.15 5637.15 36.6 25 257 23 103 131 33197.0 1450.0 
5.Донецька 1907 1681 226 767 1140 27 9648.95 9824.49 60.002 74 192 28 55 109 83633.0 1567.336 
6.Житомирська 1061 926 135 29 1031 17 3694.0 3694.0 18.67 36 52 9 25 18 13863.2 1800.0 
7.Закарпатська 1065 826 235 134 931 44 848.65 1015.05 13.606 31 63 7 20 34 21326.234 1900.0 
8.Запорізька 1069 895 174 183 886 14 3792.82 3787.15 23.37 35 210 11 36 163 21588.45 1594.72 
9.Ів.-Франківська 804 774 30 60 744 1 1341.5 1275.1 16.406 17 51 17 16 18 11752.76 1623.4 
10.Київська 1311 1086 225 130 1181 40 3011.7 3011.7 31.3 2 163 43 78 42 19518.1 1890.0 
11.Кіровоградська 1586 1301 285 152 1434 11 1094.5 1094.5 14.237 6 49 12 12 25 15278.1 1805.6 
12.Луганська 1258 1146 112 336 922 18 1612.5 1612.5 37.256 22 107 22 59 26 10787.9 1182.0 
13.Львівська 1783 1667 116 143 1640 65 1716.862 1716.862 31.162 32 112 20 35 57 36804.57 3000.0 
14.Миколаївська 985 908 77 70 915 25 1805.5 1805.5 13.592 3 312 9 16 287 4335.3 1050.0 
15.Одеська 1150 1092 95 317 1047 16 3019.97 2744.97 29.37 56 67 14 26 27 33622.8 1190.06 
16.Полтавська 1029 958 133 125 904 12 3255.73 3255.73 17.21 19 85 19 35 32 29355.5 1878.35 
17.Рівненська 1024 955 69 70 954 24 2053.2 2053.2 14.168 23 112 14 25 73 27613.6 1818.0 
18.Сумська 1952 1807 145 175 1777 19 3875.3 3875.3 17.802 17 80 7 38 35 17818.95 1425.0 
19.Тернопільська 1111 1036 75 146 965 17 774.4 774.4 13.6 3 72 15 3 54 22629.7 2625.0 
20.Харківська 1560 1538 22 252 1308 35 4171.61 4166.91 35.081 31 118 26 37 55 38961.18 2160.0 
21.Херсонська 720 630 90 95 625 12 301.5 301.5 15.4 9 42 5 22 15 10618.4 1600.0 
22.Хмельницька 1575 1414 161 123 1452 21 2791.369 3010.809 19.084 20 95 14 52 29 21284.401 1948.7 
23.Черкаська 1360 1135 225 151 1209 30 2524.7 2524.7 20.571 15 74 15 24 35 20494.4 2975.0 
24.Чернівецька 333 259 75 60 274 4 2732.37 2732.37 7.439 6 23 11 12 0 2375.45 865.1 
25.Чернігівська 2328 2211 117 217 2111 10 3732.2 3508.9 16.8 52 140 30 50 60 28850.2 2076.0 
26.м.Київ 30 28 2 30 0 3 19317.7 17070.2 19.3 2 11 4 4 3 44718.4 3647.4 
27.м.Севастополь 43 29 14 13 30 0 1600.00 1600.00 4.888 1 0 0 0 0 10504.5 2944.0 
Всього 32307 28848 3532 4281 28240 562 90954.0 87910.421 573.12 602 2727 433 813 1480 627540.452 1891 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2012 рік 

Адміністративно- 
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань 
Виділено 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Освоєно 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Необхідно 
побудувати 
нових місць 
поховань в 
населених 
пунктах 

регіону, од. 

Поховано 
померлих 

осіб, 
тис.чол. 

Кількість 
ритуальних 
служб, од. 

Кількість підприємств 
різних форм власності, од. Загальний обсяг 

ритуальних 
послуг та 
реалізації 
предметів 
ритуальної 
належності, 

тис.грн. 

Середня 
вартість 
одного 

поховання, 
грн. 

вс
ьо

го
, о

д.
 

в 
мі

ст
ах

 т
а 

се
ли
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ах

, о
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од
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%
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х 
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х 

С
П

Д
 

1.АР Крим 714 86 594 120 454 64 2473 3423 51 22 44 78 18 23 37 27106 1744 
2.Вінницька 1595 67 1337 258 1285 81 3304 3353 20 22 28 165 33 23 109 24321 1375 
3.Волинська 869 38 858 11 386 44 1678 1678 2 2 3 10 8 2 0 4292 2909 
4.Дніпропетровська 2210 313 1823 387 1337 61 3673 3673 40 37 25 230 20 93 117 28061 2562 
5.Донецька 1385 407 1154 231 959 69 9300 9110 27 65 86 225 29 79 117 96153 1769 
6.Житомирська 1271 129 1198 73 1260 99 4308 4308 21 17 14 74 5 45 24 16272 2800 
7.Закарпатська 1081 142 842 239 997 92 1354 1095 57 14 30 70 7 21 42 20468 2200 
8.Запорізька 1074 183 895 179 786 73 3852 3848 14 25 9 202 9 35 158 22406 1583 
9.Ів.-Франківська 806 61 776 30 806 100 1482 1482 1 15 17 51 17 16 18 11772 1944 
10.Київська 1311 130 1086 225 193 15 3338 3338 41 32 2 167 43 78 46 19836 2020 
11.Кіровоградська 1586 152 1301 285 1115 70 1317 1317 12 15 6 80 14 18 48 18654 2144 
12.Луганська 1258 336 577 681 1034 82 2600 2600 8 36 20 83 18 51 14 7889 1542 
13.Львівська 1783 143 1667 116 1724 97 1927 1927 65 32 32 112 20 35 57 38729 3050 
14.Миколаївська 985 70 899 86 975 99 2227 2227 25 17 7 312 9 16 287 5679 1150 
15.Одеська 1402 120 1364 38 1397 100 3071 3966 22 29 74 77 16 20 41 33533 1843 
16.Полтавська 1029 125 896 133 573 56 3426 3626 12 18 19 87 19 35 33 33571 1950 
17.Рівненська 1024 71 950 74 1022 100 2193 2193 28 14 23 115 14 25 76 27765 1907 
18.Сумська 1958 175 1840 118 1660 85 4174 4076 17 18 18 65 7 33 25 18925 1637 
19.Тернопільська 1111 146 1036 75 1062 96 942 980 13 14 6 68 11 4 53 28864 2730 
20.Харківська 1989 315 1808 181 1557 78 4440 4414 46 36 48 137 22 44 71 47287 2741 
21.Херсонська 720 95 630 90 684 95 349 349 12 12 9 42 5 22 15 11852 1870 
22.Хмельницька 1525 192 1361 164 1465 96 3224 3254 13 19 13 91 13 55 23 16208 2062 
23.Черкаська 1360 151 1135 225 1230 90 2966 2966 30 21 15 74 15 24 35 23272 3204 
24.Чернівецька 510 92 418 92 501 98 3060 3060 9 10 9 53 13 40 0 6614 976 
25.Чернігівська 2328 217 2211 117 1629 70 4237 4237 0 17 52 149 30 50 69 22716 1902 
26.м.Київ 30 30 28 2 21 70 17022 17022 3 20 2 15 4 5 6 48851 3912 
27.м.Севастополь 43 13 29 14 12 28 1826 1826 0 5 1 0 0 0 0 11907 3211 
Всього 32957 3999 28713 4244 26124 79 93735 95348 589 584 612 2832 419 892 1521 673002 2175 

 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2013 рік 

Адміністративно- 
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань 
Виділено 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Освоєно 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Необхідно 
побудувати 
нових місць 
поховань в 
населених 
пунктах 

регіону, од. 

Поховано 
померлих 

осіб, тис.чол. 

Кількість 
ритуальних 
служб, од. 

Кількість підприємств різних 
форм власності, од. 

Загальний обсяг 
ритуальних 
послуг та 
реалізації 
предметів 
ритуальної 
належності, 

тис.грн. 

Середня 
вартість 
одного 

поховання, 
грн. 

вс
ьо

го
, о

д.
 

в 
мі

ст
ах

 т
а 
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ли

щ
ах

, о
д.

 

в 
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, о
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ьо
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єн
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, 

%
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пр
ив

ат
ни

х 
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х 

С
П

Д
 

1.АР Крим 714 86 594 120 454 64 2119 2054 51 21 33 82 18 32 32 30234 1465 
2.Вінницька 1599 116 1341 258 1328 83 4141 4111 20 22 25 153 25 27 101 26883 1540 
3.Волинська 869 38 858 11 408 48 2356 2356 2 4,7 3 22 9 10 3 3493 2723 
4.Дніпропетровська 2210 313 1823 387 1337 60 3347 3345 40 38 22 272 18 123 131 30262 2389 
5.Донецька 1140 388 931 209 1140 100 11822 11613 25 60 40 120 0 33 87 101776 1894 
6.Житомирська 1610 138 1525 85 1593 99 5875 5875 18 16 16 81 6 23 52 17959 3039 
7.Закарпатська 1063 130 803 260 983 98 796 1099 62 15 36 60 6 22 32 20049 2299 
8.Запорізька 1074 183 890 184 788 73 3918 3918 14 26 11 209 11 40 158 24548 2005 
9.Ів.-Франківська 806 61 776 30 806 100 1895 1895 1 15 17 51 17 16 18 12049 2168 
10.Київська 1323 142 1092 231 208 16 3444 3444 44 33 2 172 44 80 48 20153 2650 
11.Кіровоградська 1586 152 1301 285 1115 70 1142 1142 12 16 6 81 14 19 48 19231 2181 
12.Луганська 1327 362 1164 163 393 30 2730 2730 10 36 20 116 16 66 34 8395 1674 
13.Львівська 1887 152 1663 224 1862 99 2183 2183 91 32 29 122 24 37 61 38041 3500 
14.Миколаївська 1024 121 931 93 874 85 3102 3362 11 17 21 67 13 41 13 15615 1066 
15.Одеська 1444 123 1396 48 1392 96 5058 4994 23 30 39 72 18 28 26 31419 2127 
16.Полтавська 1029 125 896 133 573 56 4047 3903 13 14 19 87 19 35 33 28819 2134 
17.Рівненська 1024 71 933 91 1022 100 2603 2475 31 14 23 95 12 21 62 30235 2108 
18.Сумська 1958 175 1840 118 1660 85 5372 5370 17 18 18 77 7 29 41 22812 1689 
19.Тернопільська 1111 146 1036 75 1094 99 1316 1210 16 13 3 68 8 2 58 29653 2864 
20.Харківська 1999 323 1796 203 1559 78 5201 4968 51 35 52 153 32 57 64 48235 2380 
21.Херсонська 720 95 630 90 684 95 480 480 12 14 9 36 6 22 8 15788 2115 
22.Хмельницька 1529 192 1365 164 1468 96 4261 4223 9 18 16 82 16 47 19 21107 2436 
23.Черкаська 1360 151 1135 225 1230 99 3170 3122 18 20 15 87 15 27 45 21422 3208 
24.Чернівецька 523 100 423 100 523 100 3725 3725 9 11 9 64 9 12 43 3245 1380 
25.Чернігівська 2328 217 2211 117 1789 77 5670 5670 9 17 22 148 29 50 69 26104 2028 
26.м.Київ 30 30 28 2 21 70 16912 16912 3 20 2 13 3 3 7 52300 4239 
27.м.Севастополь 43 13 29 14 12 28 2100 2100 0 5 1 0 0 0 0 12514 3500 
Всього 33330 4143 29410 3920 26316 79 108783 108277 612 582 509 2590 395 902 1293 712342 2326 



 

Продовження Додатку А 

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан сфери ритуальних послуг в Україні за 2014 рік 

Адміністративно- 
територіальний поділ 

Загальна кількість місць поховань 
Виділено 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Освоєно 
коштів на 

благоустрій 
місць 

поховань, 
тис.грн. 

Необхідно 
побудувати 
нових місць 
поховань в 
населених 
пунктах 

регіону, од. 

Поховано 
померлих 

осіб, тис.чол. 

Кількість 
ритуальних 
служб, од. 

Кількість підприємств різних 
форм власності, од. 

Загальний обсяг 
ритуальних 
послуг та 
реалізації 
предметів 
ритуальної 
належності, 

тис.грн. 

Середня 
вартість 
одного 

поховання, 
грн. 

вс
ьо
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, о

д.
 

в 
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ах

 т
а 
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, о
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1.АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.Вінницька 1599 116 1341 258 1342 84 4363 4330 22 23 25 150 24 27 99 32581 2150 
3.Волинська 869 38 858 11 430 49 2466 2466 2 5 2 24 9 9 6 5926 3072 
4.Дніпропетровська 2423 324 2021 402 1491 62 3000 2883 26 39 24 185 22 75 88 37656 1523 
5.Донецька 987 263 852 135 608 62 4964 5056 19 27 24 77 0 22 55 47627 2176 
6.Житомирська 1610 138 1525 85 1595 99 6861 6861 18 19 23 86 6 45 35 22992 3098 
7.Закарпатська 1063 133 799 264 981 92 1220 1403 56 14 32 66 6 22 39 23204 2400 
8.Запорізька 989 98 896 102 719 73 3211 3199 14 16 22 201 6 56 139 24483 2387 
9.Ів.-Франківська 806 61 776 30 806 100 2098 1925 2 16 17 53 17 16 20 16479 2908 
10.Київська 1326 145 1095 241 211 16 3618 4270 51 27 46 172 44 80 48 25943 2750 
11.Кіровоградська 1586 152 1301 285 1115 70 942 942 12 17 6 81 12 20 49 21435 2740 
12.Луганська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.Львівська 1891 155 1647 244 1857 98 2566 2566 56 32 32 112 22 43 47 37369 4000 
14.Миколаївська 1036 89 942 94 926 89 4343 4343 11 18 25 67 13 41 13 21079 2590 
15.Одеська 1494 133 1423 71 1435 96 8751 8374 30 29 67 71 14 36 21 36806 2593 
16.Полтавська 1585 144 1353 324 1022 64 3721 3590 15 16 34 109 18 28 62 30102 2021 
17.Рівненська 1071 79 938 133 1060 99 3189 3178 28 14 33 95 12 21 62 37685 2776 
18.Сумська 1973 182 1848 129 1726 87 5155 5025 12 18 21 79 8 35 36 26317 1992 
19.Тернопільська 1112 147 1088 75 1083 97 1520 1434 14 14 3 70 8 11 51 33978 3400 
20.Харківська 1999 323 1796 203 1559 78 5704 5647 51 41 53 154 33 57 64 50681 2278 
21.Херсонська 720 95 630 90 684 95 1464 1464 12 15 9 52 8 29 15 20981 2340 
22.Хмельницька 1630 105 1445 185 1602 98 4418 4394 17 19 14 47 14 10 23 20305 2835 
23.Черкаська 1360 151 1135 225 1230 90 2802 2802 15 21 14 49 14 4 31 24543 3850 
24.Чернівецька 523 100 423 100 523 100 3805 3805 14 11 9 63 9 12 42 3264 1470 
25.Чернігівська 2328 217 2211 117 1796 77 5544 5544 9 19 22 148 29 50 69 29909 2090 
26.м.Київ 30 30 28 2 21 70 18430 18215 3 21 2 13 3 3 7 58562 4239 
27.м.Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всього 32010 3418 28371 3805 25822 81 104158 103717 509 489 559 2224 351 752 1121 689906 2653 

 
 



 

Додаток  Б 

Класифікація ритуальних послуг за групами та видами [184, 196] 

Група послуг Найменування послуг 
Послуги кладовища 

(підготовка до 
поховання, поховання 

та перепоховання, 
догляд за місцями 

поховання) 

- оформлення поховання та документів на місце поховання; 
- вибір місця поховання; 
- підготовка місця поховання (копання могили і всі суміжні роботи на ділянці); 
- організація ритуалу прощання та поховання; 
- поховання (труною, урною, розвіювання праху); 
- установка реєстраційного знаку або намогильної споруди (плити на колумбарну нішу) з 
гравіюванням; установка огорожі; 
- організація поминальної трапези після поховання; 
- догляд за місцем поховання (прибирання, декоративне озеленення і планування ділянки). 

Послуги крематорію - оформлення кремації; 
- організація ритуалу прощання і кремації (організація ритуалу прощання з використанням 
траурного залу крематорію); 
- кремація з подальшою видачею урни з прахом і довідки про кремацію; 
- зберігання урни з прахом протягом року після кремації. 

Послуги траурного 
залу 

- надання траурного залу для проведення обряду прощання; 
- оформлення залу з урахуванням побажань замовника; 
- послуги організатора ритуалу для проведення обряду прощання (траурного мітингу, прощання 
з тими чи іншими релігійними канонами); 
- супровід обряду прощання живою музикою або записами музичних творів; 
- вантажно-розвантажувальні роботи. 

Послуги, що пов’язані 
з похованням за 

релігійними канонами 

- проведення обряду прощання в храмі; 
- надання необхідних предметів ритуалу; 
- відспівування (очне, заочне); 
- поминання. 



 

Продовження Додатку Б 

Група послуг Найменування послуг 
Агентські послуги а) консультативна допомога особі, яка взяла на себе обов’язок з організації похорону 

померлого:  
- з організації церемонії проводів покійного з урахуванням національних традицій і релігійних 
обрядів;  
- у визначенні виду та місця поховання; 
- у визначенні комплексу заходів, що забезпечують збереження тіла на термін, що вказується 
замовником;  
- у виборі необхідного набору косметичних і реставраційних робіт з тілом;  
- у підборі предметів ритуалу;  
- за іншим видам ритуальних послуг;  
- за пільгами, наданими родичам покійного, і пріоритетами, передбаченими для окремих 
категорій громадян відповідно до чинного законодавства;  
- за порядком проведення та оформлення поховання на безоплатній основі;  
- за правилами роботи кладовищ і крематоріїв;  
б) оформлення замовлення на:  
- отримання необхідних для організації похорону документів;  
- придбання предметів ритуалу;  
- катафальні і транспортні перевезення;  
- здійснення поховання або кремації;  
- прокат залу для проведення громадянської панахиди і обряду поминання;  
- виконання інших послуг, пов’язаних з похованням;  
в) виконання замовлення на:  
- організація та проведення церемонії проводів покійного;  
- супровід процесії до місця поховання;  
- отримання лікарського свідоцтва про смерть та (або) свідоцтва про смерть, що видається 
органами РАЦС. Висновок прижиттєвого договору на ритуальне обслуговування. 



 

Продовження Додатку Б 

Група послуг Найменування послуг 
Послуги з підготовки 

тіл померлих до 
похорону 

- збереження тіла до похорону; 
- роздягання / вдягання покійного; 
- санітарна обробка тіла покійного; 
- роботи з відновлення зовнішнього вигляду померлого (реставрація); 
- косметична обробка (стрижка, гоління, макіяж, манікюр, спеціальний грим); 
- бальзамування; 
- вкладення в труну. 

Транспортування тіл 
померлих 

- транспортування тіл померлих в морг для зберігання; 
- катафальні перевезення; 
- доставка тіла покійного та супроводжуючих осіб на кладовище, в крематорій, в храм (з 
наступною доставкою до місця поховання); 
- транспортування тіла до аеропорту, вокзалу, порту, по автодорозі при похованні в іншому 
місті, державі. 

Виробництво 
предметів ритуалу 

Труни, вінки, гірлянди і букети зі штучних і живих квітів, стрічки, постелі, покривала, савани, 
тапочки, нарукавні пов’язки, подушечки для нагород, фото на кераміці або інших матеріалах, 
траурні портрети та інші предмети, що використовуються при проведенні обряду поховання. 

Виробництво та 
установка 

надмогильних споруд 

- пам’ятники різних форм, стели, колони, надмогильні плити, цоколі, склепи, огорожі і т.д.; 
- всі роботи, пов’язані з установкою надмогильних споруд. 

Реалізація похоронних 
засобів і 

надмогильних споруд 

- послуги салонів-магазинів та пунктів реалізації ритуального приладдя, майстерень з 
виробництва надмогильних споруд. 

Опайка цинкових трун 
і видача необхідних 

документів 

- опайка цинкової труни в присутності відповідальних осіб; 
- видача Довідки про невкладення. 

Страхування - оформлення прижиттєвих договорів на ритуальне обслуговування. 
 



 

Додаток В 

 

Основні елементи мотиваційного механізму 
управління персоналом ритуальної організації

Заохочувальна 
система Організація процесу

Створення 
сприятливих умов 

праці

Визначення 
особистісних мотивів 

працівників, їх 
розвиток на основі 
диференціювання 

системи матеріального 
та морального 

заохочення

Оптимальна 
організація трудового 

процесу персоналу

Забезпечення 
сприятливих умов 

праці

Розроблення методів 
винагороди та 

примусу у 
відповідності з 

правовими, етичними 
та психолого-

педагогічними 
нормами

Удосконалення 
персональних якостей 
працівників як основи 

підвищення якості 
послуг, що вони 

надають

Навчання найкращим 
способам роботи при 
найменших затратах 

фізичної та 
психологічної енергії 

працівників

Здійснення контролю 
якості наданих послуг

Закріплення та 
розвиток найкращих 

організаційних 
традицій та цінностей

Розроблення і 
впровадження 

оціночних критеріїв 
роботи працівника, в 

т.ч. обов'язки та 
очікування 

керівництва від цієї 
роботи

Розроблення і 
впровадження 

ефективних засобів 
захисту проти стресу

Розроблення 
ефективних програм 

соціалізації, 
забезпеченню умов по 

ідентифікації 
працівників та 

колективу в 
сукупності 

особистісних та 
загально-

організаційних цілей  
Рис. Основні елементи мотиваційного механізму 

управління персоналом ритуальної організації 



 

Додаток Д 
 

 
Рис. 1. Зразок державного свідоцтва про смерть 



 

Продовження Додатку Д 

 

 
Рис. 2. Зразок державного свідоцтва про поховання 

 



 

Додаток Е 
 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ 
на організацію та проведення поховання 

 
Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» укладено між 
Замовником   
    
та Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності – (необхідне 
підкреслити) 
 

(повна назва підприємства) 
 
 
Предметом укладання договору-замовлення є: 
організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне 
підкреслити) 
  

(прізвище, ім’я та по батькові померлого) 
  

(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано) 
на  кладовищі    

(назва населеного пункту) 
на вул. , ряд ,  сектор , місце   
 
о годині дня « »числа місяця 20 року. 
 
Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).  
Вид поховання: (потрібне підкреслити) 

- закопування в могилі труни з тілом померлого; 

- спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з 

прахом померлого; 

- спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію 

ніші урни з прахом померлого; 

- розвіювання праху померлого. Виконавець зобов’язаний: 

 
1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах 
таких послуг з поховання, облаштування місця поховання: 
 

№ з/п Найменування послуг Кількість 
Ціна 

однієї 
послуги 

ПДВ Загальна 
сума Примітка 

       
       

 
2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при 
організації поховання та отримання необхідних послуг, інформацією про захист прав 
споживачів. 



 

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу 
прощання тощо) 
  
о годині дня « »числа місяця 20 року. 
4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою 
адресою   
  
  
о годині дня « »числа місяця 20 року. 
5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду 
за адресою   
  
о годині дня « »числа місяця 20 року. 
6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту 
  
  
  
  
  
7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту 
  
  
  
  
  
8. Інші зобов’язання 
  
  
  
  
  
 
Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний вчасно забезпечити оплату 
послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для 
організації поховання, облаштування місця поховання. 
Відповідальність Виконавця: 
а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-
замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний 
день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові 
пеню. 
б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором- 
замовленням, 
в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України «Про захист про 
споживачів». 
Порядок вирішення спорів: 
Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються 
шляхом переговорів між учасниками. У разі не врегулювання спорів і розбіжностей 
шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку. 
З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги 
на поховання 
Замовник ознайомлений .  
(підпис замовника) 

 



 

Вартість послуг становить 
  
  

(сума словами) 
Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком. 
(необхідне підкреслити) 
Договір-замовлення укладено 
  
  

(дата та час укладення договору-замовлення) 
Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту 
завершення наданих послуг, оплачених Замовником. 
 
 
 
Договір підписали: 
 
 
 
 
Замовник: 
 

  
(підпис) 
 
 
Виконавець 
(ритуальна служба, суб’єкт господарювання)    
(підпис) 
 
Адреса, за якою було укладено договір   
  
  

( місцезнаходження) 
 
 
 
Печатка 



 

Додаток Ж 
 

ДОГОВІР 
про надання ритуальних послуг 

 
Спеціалізоване  комунальне підприємство    
(надалі – Ритуальна служба) в особі     
 

(назва населеного пункту, прізвище, ім’я та по батькові, посада) 
 

з одного боку, та суб’єкт господарювання   
(назва суб’єкта господарювання) 

(надалі – Виконавець  послуг) в особі
 
, 

(прізвище, ім’я та по батькові ) 
з другого боку уклали цей договір про таке: 
 

1. Предмет договору 
1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг. 
1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються 
Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими 
законодавчими актами України та цим договором. 
1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг 
визначаються за згодою сторін. 
 

2. Права сторін 
2.1. Ритуальна служба має право: 
2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання. 
2.2. Виконавець послуг має право: 
2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги: 
 

 
 
 
 
 
2.2.2. Самостійно, на підставі звернення виконавця волевиявлення або особи, яка 
зобов’язалася поховати померлого (надалі – Замовник), виготовляти та реалізовувати 
предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та 
затвердженій вартості, передбаченими законодавством (стаття 12 Закону України «Про 
поховання та похоронну справу»). 
 

3. Обов’язки сторін 
3.1. Ритуальна служба зобов’язана: 
3.1.1. При зверненні Замовника, забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши 
при цьому його побажання щодо Виконавця послуг. 
3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення 
поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням воле 
виявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з 
урахуванням побажання родичів. 
3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, 
зазначену у п.2.1.1 Положення про порядок надання ритуальних послуг на території 
міста. 



 

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору 
шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 
3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом 
чи урни з прахом померлого на кладовищі. 
3.1.6. Створити рівні умови Виконавцю послуг. 
3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін 
                                 передати замовлення Виконавцю послуг 
(визначається сторонами ) 
 

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін) 
 
3.2. Виконавець послуг зобов’язаний: 
3.2.1. Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та 
вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних  послуг Виконавець послуг 
забезпечує доведення нової ціни до Ритуальної служби шляхом 
                                         

(визначається за домовленістю сторін) 
3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил 
та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з 
новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження. 
3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні 
посвідчення (бейджики), в яких є інформація щодо суб’єкта господарювання, П.І.П. 
працюючого, фото, займана посада, дата видачі, підпис керівника, печатка. 
 

4. Відповідальність сторін 
4.1. Ритуальна служба несе відповідальність: 
4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік 
ритуальних послуг, що можуть надаватися ним. 
4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення, 
порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-
замовленням, згідно з Законом України «Про захист прав споживачів». 
4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при 
організації поховання померлих. 
4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем 
якого Замовник вибрав , за невчасне 
       (назва суб’єкта господарювання) 
передання замовлення на послуги Виконавцю послуг. 
4.2. Виконавець послуг несе відповідальність: 
4.2.1. За неоформлення договору-замовлення. 
4.2.2. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених 
договором-замовленням, згідно з Законом України «Про захист прав споживачів». 
4.2.3. За недотримання вимог п.3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває 
пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки в порядку, визначеному чинним 
законодавством (ст.1192 Цивільного Кодексу України). 
4.2.4. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених 
стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг. 
 

5. Порядок вирішення спорів 
Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою 
вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками. 



 

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання 
здійснюється в судовому порядку. 
 

6. Інші умови 
 

 
 
 
 
 
 

7. Прикінцеві положення 
 
 
7.1. Договір набирає чинності з моменту його   підписання і діє до 20   
року. 
7.2. Договір укладається  у двох примірниках (по одному  для кожної сторони), які 
мають однакову юридичну силу. 
 

8. Місце знаходження сторін 
 
Ритуальна служба Виконавець послуг 
 
 
 
 
 
(підпис керівника) (підпис керівника) 
М.П. М.П. 

 



 

Додаток К 

 
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за 2013 рік 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі [166] 

 
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за 2014 рік,  

без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

та дані Донецької та Луганської областей можуть бути уточнені 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі [166] 



 

Продовження Додатку К 

 

 
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за 2015 рік,  

без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

та дані Донецької та Луганської областей можуть бути уточнені 

Джерело: розроблено та побудовано автором на основі [166] 

 



 

Додаток Л 

Загальний коефіцієнти природного приросту, скорочення (–) населення України по областях 
                         Рік 
Область 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Середнє 
значення 
за 10 р. 

Середнє 
значення 

за 5 р. 
АР Крим -6,7 -6,5 -6,1 -6,7 -5,3 -4,8 -3,7 -2,5 -2,7 -2,1 -1,1 -1,5   -3,4 -1,9 

Вінницька -8,1 -8,5 -7,9 -9,2 -7,7 -7,6 -6,3 -5,3 -5,5 -4,6 -4,2 -4,9 -5,0 -5,7 -5,7 -4,9 
Волинська -3,0 -3,4 -2,6 -3,2 -1,8 -1,4 -0,3 0,6 0,5 0,8 1,6 1,0 0,9 -0,4 0,2 0,8 

Дніпропетровська -8,6 -8,4 -8,1 -9,0 -7,5 -7,4 -6,6 -5,2 -5,7 -4,8 -4,3 -4,5 -4,9 -6,3 -5,7 -5,0 
Донецька -10,6 -10,3 -9,9 -10,3 -9,1 -9,1 -8,3 -7,1 -7,3 -6,6 -6,3 -6,5 -8,4 -5,4 -7,4 -6,6 

Житомирська -8,2 -8,5 -8,5 -9,0 -8,0 -7,6 -7,0 -5,3 -5,1 -4,1 -4,1 -4,6 -4,8 -5,7 -5,6 -4,7 
Закарпатська -0,6 -0,1 0,0 -0,6 0,5 0,3 1,7 2,1 2,7 3,1 3,3 2,9 2,8 1,0 2,0 2,6 

Запорізька -8,4 -8,4 -7,8 -8,0 -7,2 -7,1 -6,1 -5,4 -5,8 -4,9 -4,2 -4,7 -5,1 -6,5 -5,7 -5,1 
Івано-Франківська -2,8 -3,2 -2,2 -2,7 -1,9 -1,9 -1,0 -0,2 -0,9 -0,1 0,2 -0,5 -0,6 -1,5 -0,8 -0,5 

Київська -9,0 -8,9 -8,6 -9,0 -8,0 -7,5 -6,2 -4,7 -5,0 -3,9 -3,6 -3,9 -4,3 -4,8 -5,2 -4,1 
Кіровоградська -10,0 -9,9 -9,7 -10,5 -8,8 -8,8 -8,4 -6,7 -7,0 -6,1 -5,5 -6,0 -6,2 -6,9 -7,0 -6,1 

Луганська -10,7 -10,7 -10,6 -10,9 -9,5 -9,2 -8,5 -7,6 -7,8 -7,0 -6,4 -6,8 -5,1 -4,1 -7,2 -5,9 
Львівська -3,8 -3,8 -3,0 -3,6 -2,9 -2,9 -2,4 -1,1 -1,6 -0,9 -0,6 -0,8 -0,9 -2,0 -1,6 -1,0 

Миколаївська -8,1 -7,6 -7,3 -7,7 -6,2 -6,4 -5,5 -4,7 -5,0 -3,8 -3,2 -3,7 -4,0 -5,5 -4,8 -4,0 
Одеська -7,2 -7,0 -6,4 -6,7 -5,9 -5,0 -3,8 -2,9 -3,1 -1,9 -1,4 -1,9 -2,0 -3,0 -3,1 -2,0 

Полтавська -11,0 -11,2 -10,9 -11,2 -9,4 -9,8 -8,7 -8,0 -8,0 -6,9 -6,5 -6,9 -7,1 -7,7 -7,9 -7,0 
Рівненська -1,8 -1,7 -1,1 -1,7 -0,3 -0,3 0,7 1,8 1,8 3,0 3,5 2,5 2,1 1,2 1,6 2,5 

Сумська -11,3 -11,3 -11,5 -12,1 -10,1 -10,2 -9,6 -8,9 -8,4 -7,2 -6,9 -7,7 -8,0 -8,3 -8,5 -7,6 
Тернопільська -5,2 -5,6 -4,5 -5,2 -4,4 -4,5 -3,5 -3,0 -3,5 -2,6 -2,5 -2,7 -3,3 -4,2 -3,4 -3,1 

Харківська -8,9 -8,8 -8,4 -8,6 -7,6 -7,2 -6,4 -5,5 -5,7 -5,0 -4,7 -4,6 -5,2 -6,5 -5,8 -5,2 
Херсонська -7,3 -6,7 -6,4 -7,2 -5,7 -5,9 -5,0 -4,2 -3,7 -3,5 -3,0 -3,5 -3,6 -4,9 -4,3 -3,7 

Хмельницька -7,7 -7,9 -7,4 -8,4 -7,3 -6,9 -6,0 -5,3 -4,8 -4,2 -4,2 -4,6 -4,4 -5,1 -5,3 -4,5 
Черкаська -10,2 -9,9 -10,4 -10,9 -9,4 -9,3 -8,4 -7,2 -7,2 -6,5 -6,2 -6,6 -6,7 -7,0 -7,4 -6,6 

Чернівецька -3,3 -3,7 -2,5 -3,2 -2,3 -2,6 -1,2 -0,7 -0,8 0,1 0,3 -0,1 0,1 -1,2 -0,8 -0,2 
Чернігівська -13,0 -13,2 -13,2 -14,1 -13,0 -13,0 -12,2 -10,5 -10,5 -9,2 -9,2 -9,4 -10,2 -10,4 -10,8 -9,7 

Джерело: складено автором на основі [33, 118] 



 

Додаток М 

Релігійні організації України 

Область 

ВС
ЬО

ГО
 Православ’я Католицизм 

Українська 
православна 

церква 
Московського 

патріархату 

Українська 
Автокефальна 
Православна 

Церква 

Українська 
Православ
на Церква 
Київського 
патріархату 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

Українська 
греко-

католицька 
церква 

Римо-
католицька 

церква в 
Україні 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

АР Крим та м.Севастополь 1943 462 1 13 476 20,229 9 14 23 0,977 
Вінницька 1564 868 12 178 1058 65,377 5 111 116 7,168 
Волинська 1376 609 5 264 878 84,318 16 24 40 3,841 
Дніпропетровська 1267 626 10 135 771 23,418 7 8 15 0,456 
Донецька 1726 762 4 78 844 19,430 36 14 50 1,151 
Житомирська 1261 589 13 183 785 62,178 11 122 133 10,535 
Закарпатська 1577 620 0 12 632 50,282 375 83 458 36,439 
Запорізька 890 359 3 81 443 24,947 8 9 17 0,957 
Івано-Франківська 1346 29 177 323 529 38,275 680 29 709 51,299 
Київська та м.Київ 1757 796 27 392 1215 26,446 21 27 48 1,045 
Кіровоградська 466 202 5 46 253 25,618 5 5 10 1,013 
Луганська 813 423 6 16 445 19,871 6 1 7 0,313 
Львівська 2556 29 264 283 576 22,691 1566 122 1688 66,499 
Миколаївська 517 287 6 112 405 34,663 3 6 9 0,770 
Одеська 990 510 2 75 587 24,494 12 8 20 0,835 
Полтавська 850 437 3 80 520 35,660 4 3 7 0,480 
Рівненська 1153 513 13 278 804 69,382 7 14 21 1,812 
Сумська 683 394 0 105 499 44,042 2 4 6 0,530 
Тернопільська 1626 142 207 298 647 60,281 728 85 813 75,748 
Харківська 495 322 5 9 336 12,275 4 9 13 0,475 
Херсонська 637 358 23 37 418 38,974 10 14 24 2,238 
Хмельницька 1536 920 25 212 1157 88,523 38 125 163 12,471 
Черкаська 934 450 45 89 584 46,349 3 7 10 0,794 
Чернівецька 1064 426 4 96 526 57,898 16 24 40 4,403 
Чернігівська 780 503 0 61 564 52,868 2 2 4 0,375 
РАЗОМ 29807 11636 860 3456 15952  3574 870 4444   
ЗАГАЛЬНИЙ, %    53,52    14,91 

 
 



 

Продовження Додатку М 

Релігійні організації України 

Область 

Протестанти Іслам Іудаізм Решта 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

РАЗОМ 
На  

100 тис. 
осіб 

АР Крим та м.Севастополь 371 15,766 992 42,157 12 0,510 69 2,932 
Вінницька 362 22,369 1 0,062 8 0,494 19 1,174 
Волинська 434 41,679 0 0 2 0,192 22 2,113 
Дніпропетровська 423 12,848 5 0,152 22 0,668 31 0,942 
Донецька 713 16,414 37 0,852 19 0,437 63 1,450 
Житомирська 306 24,238 1 0,079 16 1,267 20 1,584 
Закарпатська 451 35,882 1 0,080 10 0,796 25 1,989 
Запорізька 364 20,498 8 0,451 6 0,338 52 2,928 
Івано-Франківська 105 7,597 0 0 3 0,217 0 0 
Київська та м.Київ 427 9,294 8 0,174 18 0,392 41 0,892 
Кіровоградська 190 19,239 0 0 3 0,304 10 1,013 
Луганська 298 13,307 14 0,625 14 0,625 35 1,563 
Львівська 256 10,085 2 0,079 9 0,355 25 0,985 
Миколаївська 76 6,505 5 0,428 3 0,257 19 1,626 
Одеська 313 13,061 8 0,334 7 0,292 55 2,295 
Полтавська 293 20,093 5 0,343 9 0,617 16 1,097 
Рівненська 316 27,270 0 0 4 0,345 8 0,690 
Сумська 161 14,210 2 0,177 9 0,794 6 0,530 
Тернопільська 163 15,187 0 0 2 0,186 1 0,093 
Харківська 123 4,494 4 0,146 2 0,073 17 0,621 
Херсонська 142 13,240 30 2,797 6 0,559 17 1,585 
Хмельницька 199 15,226 0 0 5 0,383 12 0,918 
Черкаська 321 25,476 0 0 9 0,714 10 0,794 
Чернівецька 433 47,661 1 0,110 11 1,211 53 5,834 
Чернігівська 205 19,216 0 0 5 0,469 2 0,187 
РАЗОМ 7445  1124  214  628   
ЗАГАЛЬНИЙ, % 24,98  3,77  0,72  2,11 

 Джерело: побудовано автором на основі [135] 



 

Додаток Н 

 

Розподіл церков та релігійних організацій в Україні 

станом на 1 січня 2014 року 

у розрахунку на 100 тис. постійного населення 

Джерело: розроблена автором на основі [135] 

 

 

 
Рис. 1. Розподіл православних14 церков та релігійних організацій 

 

14 Українська православна церква Московського патріархату 
Українська Православна Церква Київського патріархату 
Українська Автокефальна Православна Церква 

                                                 



 

Продовження Додатку Н 

 
Рис. 2. Розподіл католицьких15 церков та релігійних організацій 

 

 
Рис. 3. Розподіл протестантських16 деномінацій 

15 Українська греко-католицька церква; Римо-католицька церква в Україні 
16 Бабтисти; П’ятидесятники; Хризмати; Адвентисти; Кальвіністи; Лютерани 

                                                 



 

Продовження Додатку Н 

 
Рис. 4. Розподіл ісламських церков та організацій 

 

 
Рис. 5. Решта17 церкви та релігійні організації 

17 Іудаізм; Буддизм; Язичництво та інші релігійні організації 
                                                 



 

Додаток П 
Скановані копії листів Державної служби статистики України  

про надання інформації щодо діяльності сфери ритуальних послуг 

 



 

Продовження Додатку П 

 



 

Продовження Додатку П 

 



 

 

Додаток Р 
Інформація щодо наявності у місцях поховання секторів для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців  

для почесних поховань, на яких створені меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави станом на 01.12.2012 р. 

Адміністративно- 
територіальний поділ 

Наявність секторів для військових поховань у місцях поховання Наявність меморіальних бульварів для почесних 
поховань поза місцями поховань 

загальна кількість виділено здійснено поховань зарезервовано кількість 
га 

один. га га га один. 
1.АР Крим 68 34,6 30,9 4,2 33 330,8 
2.Вінницька 10 2,4 2,2 1,1 2 0,4 
3.Волинська 4 0,1 0,1 0,0 0 0,0 
4.Дніпропетровська 110 802,5 1,5 1,4 8 1,6 
5.Донецька 87 0,5 0,2 1,0 75 1,4 
6.Житомирська 59 5,6 5,7 0,4 52 16,5 
7.Закарпатська 6 1,0 1,0 0,0 3 0,7 
8.Запорізька 197 55,9 22,2 33,7 0 0,0 
9.Івано-Франківська 6 4,6 4,0 0,6 0 0,0 
10.Київська 21 1,3 2,0 1,4 68 3,1 
11.Кіровоградська 6 1,5 1,5 0,1 3 2,0 
12.Луганська 2 8,1 7,2 0,9 1 0,3 
13.Львівська 28 7,0 7,0 0,0 1 0,1 
14.Миколаївська 78 4,4 2,8 1,5 91 6,8 
15.Одеська 13 1,6 0,8 5,1 8 0,7 
16.Полтавська 97 11,0 38,0 7,0 105 28,0 
17.Рівненська 52 7,9 7,8 0,1 5 1,3 
18.Сумська 4 0,5 0,0 1,0 1 1,1 
19.Тернопільська 86 0,4 0,4 0,0 65 2,9 
20.Харківська 65 12,3 10,0 1,0 6 0,4 
21.Херсонська 4 0,5 0,0 1,0 1 1,1 
22.Хмельницька 4 2,9 1,3 1,6 190 0,0 
23.Черкаська 0 0,0 0,0 0,0 8 6,3 
24.Чернівецька 7 0,0 0,0 1,0 0 0,0 
25.Чернігівська 6 0,3 0,2 0,1 0 0,0 
26.м.Київ 2 5,4 5,4 0,0 0 0,0 
27.м.Севастополь 3 2,2 2,2 0,1 0 0,0 
Всього 1025 974,4 154,3 64,3 726 405,2 

 



 

Додаток С 

Допоміжні розрахунки для побудови системи нормальних рівнянь  

  
y  

1х  2х  3х  4х  11хх  21хх  31хх  41хх  22 хх  

1 Вінницька 113,2 25,567 66118 9448,2 3,244 653,671489 1690438,906 241562,1294 82,939348 4371589924 
2 Волинська 8,5 13,748 31649 4725,7 3,161 189,007504 435110,452 64968,9236 43,457428 1001659201 
3 Донецька -571,4 71,799 61651 19679 4,498 5155,0964 4426480,149 1412932,521 322,951902 3800845801 
4 Житомирська 226,8 21,185 39804 11533,2 3,18 448,804225 843247,74 244330,842 67,3683 1584358416 
5 Закарпатська 0,9 14,808 44127 2648,5 3,353 219,276864 653432,616 39218,988 49,651224 1947192129 
6 Запорізька 197,5 27,773 52736 29346,9 4,048 771,339529 1464636,928 815051,4537 112,425104 2781085696 
7 Київська  -316,4 28,264 23356 9122,6 4,1 798,853696 660133,984 257841,1664 115,8824 545502736 
8 Кіровоградська 105,5 16,716 13964 8210,8 3,088 279,424656 233422,224 137251,7328 51,619008 194993296 
9 Луганська -69,2 22,755 19819 490,1 3,638 517,790025 450981,345 11152,2255 82,78269 392792761 

10 Львівська 27,4 32,45 69809 8506,5 3,353 1053,0025 2265302,05 276035,925 108,80485 4873296481 
11 Миколаївська 57,6 17,75 19852 7656,1 4,143 315,0625 352373 135895,775 73,53825 394101904 
12 Одеська 267 34,155 132452 19647,4 3,685 1166,56403 4523898,06 671056,947 125,861175 17543532304 
13 Полтавська 381 24,784 57873 16409,8 3,653 614,246656 1434324,432 406700,4832 90,535952 3349284129 
14 Рівненська 117,3 14,714 17621 5347,2 3,665 216,501796 259275,394 78678,7008 53,92681 310499641 
15 Сумська 119,8 19,452 30493 13214,2 3,284 378,380304 593149,836 257042,6184 63,880368 929823049 
16 Тернопільська -126,5 15,18 11606 4289,8 2,992 230,4324 176179,08 65119,164 45,41856 134699236 
17 Харківська -35,4 41,891 100261 34203,8 3,598 1754,85588 4200033,551 1432831,386 150,723818 10052268121 
18 Херсонська 15,2 16,141 17549 3232,7 3,043 260,531881 283258,409 52179,0107 49,117063 307967401 
19 Хмельницька 37,4 20,408 36139 5755 3,418 416,486464 737524,712 117448,04 69,754544 1306027321 
20 Черкаська 16,3 20,8 35008 9202,8 3,151 432,64 728166,4 191418,24 65,5408 1225560064 
21 Чернівецька 80,8 11,619 18864 4755,2 3 135,001161 219180,816 55250,6688 34,857 355850496 
22 Чернігівська 594,5 20,324 14004 17832,4 2,924 413,064976 284617,296 362425,6976 59,427376 196112016 
23 м.Київ 290,4 29,992 206076 53013,3 6,414 899,520064 6180631,392 1589974,894 192,368688 42467317776 

 СУМА 1538,2 562,3 1120831,0 298271,2 82,633 17319,6 33095798,8 8916367,5 2112,8 100066359899,0 



 

Продовження Додатку С 

Допоміжні розрахунки для побудови системи нормальних рівнянь  

  32 хх  42 хх  33хх  43хх  44 хх  yх1  yх2  yх3  yх4  

1 Вінницька 624696087,6 214486,792 89268483,24 30649,9608 10,523536 2894,1844 7484557,6 1069536,24 367,2208 
2 Волинська 149563679,3 100042,489 22332240,49 14937,9377 9,991921 116,858 269016,5 40168,45 26,8685 
3 Донецька 1213230029 277306,198 387263041 88516,142 20,232004 -41025,949 -35227381,4 -11244580,6 -2570,1572 
4 Житомирська 459067492,8 126576,72 133014702,2 36675,576 10,1124 4804,758 9027547,2 2615729,76 721,224 
5 Закарпатська 116870359,5 147957,831 7014552,25 8880,4205 11,242609 13,3272 39714,3 2383,65 3,0177 
6 Запорізька 1547638118 213475,328 861240539,6 118796,251 16,386304 5485,1675 10415360 5796012,75 799,48 
7 Київська  213067445,6 95759,6 83221830,76 37402,66 16,81 -8942,7296 -7389838,4 -2886390,64 -1297,24 
8 Кіровоградська 114655611,2 43120,832 67417236,64 25354,9504 9,535744 1763,538 1473202 866239,4 325,784 
9 Луганська 9713291,9 72101,522 240198,01 1782,9838 13,235044 -1574,646 -1371474,8 -33914,92 -251,7496 

10 Львівська 593830258,5 234069,577 72360542,25 28522,2945 11,242609 889,13 1912766,6 233078,1 91,8722 
11 Миколаївська 151988897,2 82246,836 58615867,21 31719,2223 17,164449 1022,4 1143475,2 440991,36 238,6368 
12 Одеська 2602337425 488085,62 386020326,8 72400,669 13,579225 9119,385 35364684 5245855,8 983,895 
13 Полтавська 949684355,4 211410,069 269281536 59944,9994 13,344409 9442,704 22049613 6252133,8 1391,793 
14 Рівненська 94223011,2 64580,965 28592547,84 19597,488 13,432225 1725,9522 2066943,3 627226,56 429,9045 
15 Сумська 402940600,6 100139,012 174615081,6 43395,4328 10,784656 2330,3496 3653061,4 1583061,16 393,4232 
16 Тернопільська 49787418,8 34725,152 18402384,04 12835,0816 8,952064 -1920,27 -1468159 -542659,7 -378,488 
17 Харківська 3429307192 360739,078 1169899934 123065,272 12,945604 -1482,9414 -3549239,4 -1210814,52 -127,3692 
18 Херсонська 56730652,3 53401,607 10450349,29 9837,1061 9,259849 245,3432 266744,8 49137,04 46,2536 
19 Хмельницька 207979945 123523,102 33120025 19670,59 11,682724 763,2592 1351598,6 215237 127,8332 
20 Черкаська 322171622,4 110310,208 84691527,84 28998,0228 9,928801 339,04 570630,4 150005,64 51,3613 
21 Чернівецька 89702092,8 56592 22611927,04 14265,6 9 938,8152 1524211,2 384220,16 242,4 
22 Чернігівська 249724929,6 40947,696 317994489,8 52141,9376 8,549776 12082,618 8325378 10601361,8 1738,318 
23 м.Київ 10924768811 1321771,464 2810409977 340027,306 41,139396 8709,6768 59844470,4 15395062,32 1862,6256 
   СУМА 24573679326,5 4573369,7 7108079340,3 1219417,9 309,1 7740,0 117776881,5 35649080,6 5216,9 

Джерело: складено автором на основі [139, 140] 



 

Додаток Т 

АНКЕТА 
 
У сфері ритуальних послуг в Україні на даний момент існує велика 

кількість «фірм-одноденок» і сторонніх непідготовлених людей. У той же 
час, контроль за здійсненням діяльності підприємств сфери практично 
відсутній. Для організації відповідного контролю, необхідне вироблення 
вимог до підприємств сфери та їх працівників, а також практична реалізація 
процедур здійснення контролю за дотриманням цих вимог. 

Існують різні способи реалізації системи контролю на практиці: 
- ліцензування окремих видів діяльності організацій сфери ритуальних 

послуг; 
- обов’язкова атестація агентів ритуальних служб; 
- розроблення вимог та здійснення контролю органами місцевого 

самоврядування (при наділення їх відповідними повноваженнями); 
- створення органу спільного регулювання, членами якого є 

представники організацій, що надають ритуальні послуги населенню, 
представники органів місцевого самоврядування, представники релігійних 
організацій та інші суб’єктів, які безпосередньо беруть участь в процесі 
надання ритуальних послуг населенню. 

Будь ласка, проранжуйте ці способи за ступенем ефективності у 
здійсненні контролю за діяльністю організацій сфери ритуальних послуг. 

Способу, який здатний найбільш ефективно боротися з недобросовісною 
конкуренцією та появою сторонніх непідготовлених людей у галузі, поставте 
оцінку «4», далі – в порядку спадання важливості. 

 

Спосіб Оцінка 
важливості 

Ліцензування окремих видів діяльності  
Обов’язкова атестація агентів  
Вимоги до організацій, працівників та послуг, що 
встановлюються органами місцевого самоврядування  
(при наділенні їх відповідними повноваженнями) 

 

Вимоги до організацій, працівників та послуг, що 
встановлюються в рамках здійснення спільного регулювання 
ринку 

 

 

Дякуємо, що взяли участь у нашому опитуванні! 

Ваша думка допоможе нам виробити ефективний механізм  

для боротьби з тіньовим ринком в сфері ритуальних послуг в Україні! 
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