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АНОТАЦІЯ 

Вітренко А.О.  Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за  

спеціальністю 08.00.01 ―Економічна теорія та історія економічної думки‖ (08 —

Економічні науки). — Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному теоретико-методологічному 

дослідженню та вирішенню наукової проблеми розвитку сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій, на основі обґрунтування стратегічних 

пріоритетів та напрямів підвищення ефективності її функціонування і 

реформування в економіці України. 

Запропоновано авторське визначення економічної категорії послуга як 

специфічного економічного блага, що залучається до процесу виробництва й 

обігу у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, спрямованої на 

перетворення власних та залучених ресурсів споживача (людини, людської праці, 

об’єктів власності, правочинів, інформації) на засіб задоволення особливої, 

зазвичай нематеріальної потреби. 

Розроблена модель життєвого циклу послуги, що ґрунтується на процесі її 

відтворення в ринковій економіці і складається з чотирьох основних етапів, а 

саме: дослідження (виявлення реальних та перспективних ринкових потреб у 

послузі, визначення відповідного ринкового сегменту); створення передумов 

виробництва (виявлення можливостей імплементації проведених досліджень у 

процес виробництва, трансформація та оптимізація ресурсів виробника, розробка 

концепції технології надання послуги); надання послуги (реалізація технології 

надання послуги, її безпосереднє продукування  відповідно до потреб та очікувань 

споживачів), вдосконалення (перманентне якісне покращення з метою 

підвищення рівня конкурентоспроможності виробника послуги).   

Створено інтегровану багатовимірну класифікацію видів послуг, що властива  

періоду глобальних постіндустріальних перетворень, яка враховує такі 
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критеріальні ознаки: джерело попиту, інтенсивність використання знання і 

технологій, мета споживання, режим надання послуг, їх реалізація на мікро-, 

макро- та мегарівнях. Це дало можливість виокремити та визначити: 1) операційні 

споживчі послуги; 2) знаннєвомісткі споживчі послуги; 3) операційні професійні 

послуги; 4) знаннєвомісткі професійні послуги; 5) технологічні знаннєвомісткі 

професійні послуги; 6) нетехнологічні операційні професійні послуги. Зазначена 

класифікація була взята за основу виконаних у дисертації міжнародних порівнянь 

розвитку сервісної економіки, визначення відповідності структури національної 

сфери послуг глобальним трендам постіндустріального розвитку та 

обґрунтування шляхів удосконалення державного регулювання сфери послуг в 

Україні.  

Обґрунтовано авторську методику визначення ефективності сервісної 

економіки в частині врахування індустріально-технологічного, ринково-

фінансового, внутрішнього (родинного), громадянського (суспільного), іннова-

ційного та репутаційного критеріїв її оцінювання на основі плюралістичної та 

гнучкої системи показників (обсягів виробництва у сфері послуг, величини витрат 

реципієнтів і доходів продуцентів послуг, кількості та величини відповідних 

транзакцій,  рівня довіри, ділової репутації та іміджу виробників послуги, їхньої 

соціальної відповідальності та ін.), що уможливило розробку концептуальних 

засад вдосконалення державної політики в цій сфері з урахуванням пріоритетів 

інноваційної модернізації національної економіки. 

Удосконалено понятійно-категоріальний апарат економічної науки в частині 

розвитку категоріальної матриці теорії сервісної економіки, а саме: розкриття 

сутності понять сервісна економіка (складна багаторівнева система взаємодій 

економічних суб’єктів у процесі відтворення нематеріальних товарів-послуг під 

впливом ринкових, державних та наддержавних інституційно-організаційних 

механізмів регулювання, сформованих у глобальному постіндустріальному 

суспільстві); сфера послуг (сукупність соціально-економічних відносин, явищ і 

процесів, що забезпечують відтворення товарів-послуг);  якість послуги 

(відповідність основних ознак, процесів та результатів надання послуги потребам 
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та очікуваннямм споживачів); процесуальні характеристики послуги (етапність 

визначення об’єкта відтворення послуги, перетворення виробничих ресурсів та 

споживання відповідних результатів, інтеграції в процес виробництва послуги 

людини-споживача з її особливими економічними ресурсами як складової 

відтворювального процесу сучасної сервісної економіки); тертиаризація (процес 

одночасного зростання рівня зайнятості у сфері послуг та зменшення його рівня у 

сферах сільськогосподарського та промислового виробництва).  

Поглиблено теоретичні засади розробки довгострокових орієнтирів 

інноваційної моделі розвитку сервісної економіки, обґрунтовані на основі аналізу 

генезису, форм прояву і способів вирішення таких суперечностей сфери послуг:  

між сталим розвитком та економічним зростанням; між короткостроковими та 

довгостроковими економічними цілями; між сучасними тенденціями розвитку 

сервісної економіки та наявними методиками оцінювання її ефективності; між 

зростанням обсягів отриманих доходів у сфері послуг та стагнацією промислового 

виробництва; між розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією 

конкурентної боротьби виробників та споживачів послуг; між кризовими 

процесами реального сектору економіки та ―ілюзією‖ надмірного економічного та 

соціального розвитку.  

Покращені теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем 

підвищення якості послуг в умовах постіндустріальних трансформацій з 

урахуванням основних тенденцій та суперечностей розвитку сучасної сервісної 

економіки, а саме: невідповідності споживчих очікувань очікуванням виробників 

послуг; неможливості безпосередньої трансформації споживчих очікувань у 

технологію надання послуги; недотримання технології продукування та зниження 

якості надання послуг внаслідок незадовільної зовнішньої комунікації. Автором 

запропоновано метод кількісного аналізу кінцевої якості послуги та виокремлено 

основні принципи досягнення ціннісноорієнтованої якості й удосконалення 

сервісного обслуговування споживачів шляхом концентрації уваги на цінностях 

споживача та значенні цих цінностей для організації, створення позитивної 

привабливої цінності й уникнення негативних споживчих очікувань, 
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проектування та управління якістю послуги з урахуванням завдань сталого 

розвитку, орієнтації на задоволення потреб вищого рівня як теперішніх, так і 

майбутніх поколінь. 

Проаналізовано науковий інструментарій  дослідження ефективності сфери 

послуг та її впливу на економічне зростання та соціально-економічний розвиток. 

Розроблена автором економетрична модель впливу ефективності сфери послуг на 

економічне зростання уможливила висновок щодо існування V-подібної 

залежності між часткою зайнятих у сфері послуг та темпами економічного 

зростання за умов, коли функція нагромадження людського капіталу виявляє 

постійну віддачу від масштабу обсягів споживання послуг на одну особу. 

Водночас, коли зазначена  функція демонструє зменшення віддачі від масштабу 

обсягів споживання послуг на одну особу, темпи економічного зростання мають 

тенденцію до зменшення. Це дало змогу обґрунтувати визначальний вплив на 

розвиток сервісної економіки нагромадження та ефективного використання 

людського капіталу.  

Запропонована методологія дослідження генезису сервісної економіки 

шляхом виокремлення етапів еволюції сфери послуг з урахуванням показників 

рівня зайнятості, секторальної еластичності попиту за доходом, впливу сфери 

послуг на рівень добробуту як результат змін у структурі світового господарства, 

економічного зростання та диференціації послуг за умов постіндустріальних 

перетворень. Автором визначені та охарактеризовані детермінанти підвищення 

ефективності функціонування і розвитку сучасної сервісної економіки в частині 

нарощування інвестицій у фізичний та людський капітали, інноваційної 

модернізації сфери послуг, зміни структури трудових ресурсів, регулювання 

вхідних та вихідних бар’єрів та інституційно-організаційного впорядкування 

зазначених процесів у межах національних та глобальної економік. 

Рекомендована методика обчислення показника ВВП в частині врахування 

постіндустріальних трансформацій, пов’язаних із розвитком сервісної економіки, 

а саме: розподілу витрат домогосподарств та валових приватних інвестицій за 

секторами економіки; використання коригуючого коефіцієнта частки платних 
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послуг; виокремлення  показника державних витрат на оборону й витрат 

домашніх господарств на обслуговування місця проживання та хатню роботу; 

Поглиблені наукові підходи до дослідження специфіки розвитку сфери 

послуг в  Україні  в частині її відповідності загальним тенденціям, властивим 

розвинутим економікам, що уможливили висновок про індустріальну 

спеціалізацію національної сфери послуг, її орієнтацію на низько- та 

середньотехнологічні капіталомісткі галузі, незначну частку витрат населення в 

галузях сфери послуг, недофінансування нагромадження людського та 

інтелектуального капіталів, проривних інновацій, що  свідчить про 

квазііндустріальний характер розвитку сфери послуг у національній економіці, за 

якого абсолютні числові індикатори вже досягнуті, однак якісні показники не 

відповідають стандартам розвинутих країн; 

На основі компаративного аналізу розвитку сфери послуг у період 

починаючи з 1970-х рр. ХХ ст. і по сьогодні, в 17 країнах Ғ членах організації 

ОЕСР та Україні, їхнього розподілу на три групи (з високою, помірною, відносно 

низькою часткою сфери послуг у національній економіці) відповідно до ступеня 

та динаміки розвитку сфери послуг, зарахування України до групи країн з 

відносно низькою часткою сфери послуг в економіці,  визначені пріоритетні 

напрями інноваційної модернізації сфери послуг у національній економіці та 

концептуальні засади вдосконалення державної політики в цій сфері, а саме: 

постійний моніторинг ефективності сфери послуг та її впливу на економічне 

зростання і соціально-економічний розвиток; стимулювання випереджувального 

розвитку галузей охорони здоров’я, модернізація системи надання освітніх 

послуг, безперервне оновлення традиційних (страхових послуг, послуг у сфері 

інноваційного підприємництва, бізнес-освіти тощо) та сприяння формуванню 

новітніх видів послуг (знаннєвомістких, науково-дослідних, послуг у сфері 

високих технологій).  

Практичне значення отриманих результатів, сформульованих, розроблених та 

запропонованих у роботі теоретико-методологічних підходів, висновків та 

рекомендацій полягає у поглибленні розуміння сутності та значення послуги в 
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умовах розвитку глобальної постіндустріальної економіки, ролі сучасної сфери 

послуг у структурі національної та світової економічної системи, має науково-

практичне значення для реформування вітчизняного господарства та соціуму. 

Ключові слова: послуга, сфера послуг, сервісна економіка, 

постіндустріалізм, тертиаризація, життєвий цикл, трансформація, знаннєвомісткі 

послуги, якість, ефективність, таксономія, людино орієнтована модель, 

процесуальна характеристика, потреба, суперечність. 

 

ABSTRACT 

Vitrenko A.O. Service sphere development in the conditions of postindustrial 

transformations. Ғ Qualification research work as a manuscript. 

Thesis for the academic degree of the Doctor of Economic Sciences on speciality 

08.00.01 Ғ Economic Theory and History of Economic Thoughts. Ғ Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Science and Education of 

Ukraine, Kyiv, 2017.   

Thesis is dedicated to a complex theoretically methodological research and the 

solution of a scientific problem of the service sphere development in terms of 

postindustrial transform on the basis of grounding of strategic priorities and the 

directions of the effectiveness increase of its functioning and reformation in the 

economy of Ukraine.  

The definition has been offered by the author for the economic category of a 

service as a specific economic benefit which is involved into the process of production 

and circulation in the form of certain efficient and beneficial act of a producer aimed at 

transformation of private and raised resources of a consumer (person, human labor, 

property, business transactions, information) to the means of satisfaction of a peculiar 

usually non-material demand. 

The developed model of a service life cycle which is based on the process of its 

realization in the market economy consists of 4 basic stages, as follows: the research 

(the definition of real and future-oriented potential market demand requirements in the 

service, definition of the corresponding market segment); creating the preconditions of 
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production (revealing the opportunities of carried out researches implementation into 

the production process transformation and optimization of a producer's resources, the 

development of the technology conception for providing the service); providing the 

service (the realization of the technological aspect of providing the service according to 

the demands and expectations of the consumers); improvement (permanent qualitative 

enhancement aiming on the increase of a competitive level of a producer's service). 

There has been created a multivariate taxonomy of the kinds of services which is 

peculiar for the period of postindustrial transformations that takes the account of 

criterial specifications: the source of demand, the intensiveness of knowledge and 

technology applications, the aim of consuming, the regulation of service provision, their 

implementation on micro-, macro-, and mega levels. All mentioned above gave an 

opportunity to allocate and define: 1) operative consumer services; 2) knowledge-

intensive consumer services; 3) operative professional services; 4) knowledge-intensive 

professional services; 5) technological knowledge-intensive professional services; 6) 

non-technological operational professional services. Mentioned classification has been 

taken as a basis for international comparisons of the service economy development, the 

definition of the correspondence of national service sphere structure to global trends of 

postindustrial development and reasoning the ways for service sphere state regulation 

improvement in Ukraine. 

There has been performed an argumentation for the author's definition of service 

economy effectiveness in the part of consideration of technologically – industrial, 

financially – marketing, internal (familial), civil (social), innovative and reputational 

criteria of its assessment on the basis of pluralistic and flexible index system (the 

production output in the service sphere, the rate of expenses of the recipients and 

producers' incomes, quantity and the amount of corresponding transactions, trust level, 

business reputation and image of service producers, their social responsibility, etc.), 

which allowed the development of conceptual basis for the improvement of state policy 

in this sphere, considering the priorities of innovative modernization of national 

economy. 
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The improvement of a conceptual-categorical apparatus of economic science in the 

part of development of a categorical matrix of the service economy theory, namely: 

disclosure of service economy concept essence (complex multilevel system of 

interacting economic subjects in the process of non-financial good-service presentation 

under the influence of the market, state and supranational institutionally-organizational 

mechanisms of regulation, formed in global postindustrial society); service sphere (the 

set of socially-economic relations, phenomena and processes that provide the good-

service representation); the quality of the service (the correspondence of basic 

specifications, processes and the results of service performance to the demands and 

expectations of consumers); service procedural characteristics (the stage-by-stage 

approach to defining the object of service reproduction, converting the production 

resources and consuming the corresponding results, integration into the production 

process of person-consumer service with its peculiar economic resources as a part of the 

modern service economy representation process); tertiarization (the process of 

simultaneous growth of an employment level in the service sphere and decrease of its 

level in agricultural and industrial spheres of production. 

Further development has been carried out in the theoretical foundations in 

formulation of long term objectives of innovative model in service economy 

development grounded on the basis of genesis analysis, forms of manifestation and 

ways of solutions of contradictions in the service sphere as follows: between constant 

development and economic growth; between short-term and long-term economic goals; 

between modern development tendencies of service economy and existing methods of 

evaluation of its effectiveness; between the growth of the volume of received incomes 

in the service sphere and industrial production stagnation; between the development of 

social partnership and intensification of a competitive struggle of service providers and 

service consumers; between recessional processes of real economic sector and the 

"illusion" of the excessive economic and social development. 

 The improved theoretically-methodological approaches to the study of the service 

quality increase in terms of postindustrial transformation taking into the consideration 

major tendencies and contradictions in the development of modern service economy, 
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namely:  mismatching of consumer expectations to the expectations of the service 

providers; impossibility of direct transformation of consumers' expectations into a 

service providing technology; receiving less of producing technology as well as the 

decrease of the service providing quality as a result of non-satisfactory external 

communication. The author has offered a method of a quantitative analysis of the final 

service quality and eliminated the basic principles in achieving value-oriented quality 

and an improvement of consumer service by concentrating the attention on the 

consumer values and avoiding negative consumers' expectations, project development 

and management of service quality considering the tasks of constant development, 

orienting on satisfying needs of higher level of present and future generations. 

There has been analyzed the scientific instrument of service sphere effectiveness 

analysis and its influence on the economic increase and socially-economic development. 

An econometric model of influence of service sphere effectiveness on economic 

increase has been developed by the author which gave an opportunity or a conclusion of 

V-like existing dependence between the proportion of involved into service sphere and 

the tempo of economic growth under the condition when the function of human capital 

accumulation reveals a constant payoff from the capacity scale of service consuming per 

individual. At the same time when the mentioned function demonstrates the decrease of 

a payoff of the service consuming capacity scale per individual the tempo of economic 

growth has a tendency to decrease. This gave an opportunity to define determining 

influence on the development of service economy of accumulation and effective using 

of human capital. 

The offered methodology of service economy genesis investigation by means of 

differentiating service sphere evolution stages considering the rate of employment level 

sectorial flexibility of an income demand, the influence of service sphere on the level of 

well fare as a result of the change in the world economy structure, economic growth and 

service differentiation under the condition of postindustrial transformations. The 

definitions and characteristics has been given to a determinant of a function an 

development effectiveness increase of modern service economy in investments increase 

in physical and human capital, innovative upgrading of service sphere, the change of 
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work force resources, regulating of income and outcome barriers as well as 

institutionally-organizational ordering of mentioned processes in terms of national and 

global economics.  

The method of GDP index calculating in the part considering postindustrial 

transformations has been recommended, being related to the development of services 

economy, namely; the distribution of expenditures of households and gross private 

investments according to economy sectors; the usage of an adjustment coefficient of a 

paid service stake; allocation of defense state expenses rates and home economic 

expenses on maintaining the places of dwelling and house work.  

Scientific approaches to the analysis of specific nature in service sphere in Ukraine 

have been made more profound by the author in the part of its correspondence to the 

common tendencies typical of developed economics, which raise the possibility for 

conclusion about industrial specialization of national service sphere, its direction to low 

and medium technological capital-intensive brunches, very slight part of citizens' 

expenses in service sphere brunches, underfunding of human and intellectual capitals 

piling, breakthrough innovations, which proves the quasi-industrial character of service 

sphere development in national economics for which absolute numeric indicators have 

already been reached, however qualitative markers do not correspond to the standards of 

developed countries. 

Taking as a basis the comparative analysis of service sphere development during 

the period from 1970s of the 20
th

 century till nowadays, in 17 countries-the members of 

OECD and Ukraine, their division into 3 groups (with high, mid and comparatively low 

share of service sphere in national economics) according to the degree an dynamics of 

service sphere development, the enrolment of Ukraine to the group of countries of 

relatively low share of service sphere in the economy, the priority trends of innovative 

modernization of service sphere in national economy and conceptual basis of state 

policy improvement in this particular sphere has been set. Namely: constant monitoring 

of service sphere effectiveness and its influence on economic growth and socially 

economic development; stimulation of advanced development in health care brunches; 

modernizing the system of providing of educational services, continuous upgrading of 
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traditional (insurance services, services of innovative enterprise, business education, 

etc.) and assistance informing of new kinds of services (knowledge-intensive, scientific 

research, services of the sphere of high technologies). 

The practical values of results achieved, defined, developed and offered 

theoretically-methodological approaches, conclusions and recommendations lies in the 

deepening of understanding the essence and the value of service in terms of global 

postindustrial economy development, the role of modern service sphere in the structure 

of national and world economic system, has scientifically practical significance for 

reforming of national household and society.  

Key words: service, service sphere, service economy, postindustrialism, 

tertiarization, life cycle, transformation, knowledge-intensive services, quality, 

efficiency, taxonomy, human-oriented model, procedural characteristic, need, 

contradiction. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Визначальними ознаками 

сучасних постіндустріальних перетворень економіки і суспільства є інтенсивний 

розвиток нового технологічного способу виробництва, посилення ролі та 

значення творчої праці, утвердження нематеріальних мотивів і стимулів 

діяльності суб’єктів господарювання, поширення нових форм соціально-

економічних відносин і взаємодій. Зазначені процеси супроводжуються 

домінуванням сфери послуг у системі суспільного відтворення, а саме: 

збільшенням їхньої частки в структурі споживання проміжного продукту галузей 

промислового виробництва, зростанням обсягу попиту на послуги з боку 

споживачів, підвищенням їхніх вимог щодо задоволення відповідних потреб, 

активізацією міжнародної торгівлі послугами, удосконаленням інституційно-

організаційних механізмів її функціонування у межах національної та глобальної 

господарських систем. 

Адаптація національних економічних систем до глибинних структурних змін 

та радикальних зрушень, пов’язаних із сервізацією ринкової економіки, відкриває 

нові можливості для зміцнення їхньої глобальної конкурентоспроможності, 

пришвидшення економічного зростання, забезпечення широкомасштабних 

інноваційних перетворень та підвищення добробуту населення. Водночас 

відбувається загострення наявних та виникнення нових суперечностей, 

пов’язаних із динамічними та непрогнозованими змінами структури потреб, 

виробництва та доходів економічних суб’єктів. Зростання ролі послуг як 

найбільш значущого атрактора впорядкування сучасної ринкової економіки, 

продуцента та реципієнта стратегічних видів ресурсів, людського, 

інтелектуального та соціального капіталів, змінюють принципи функціонування 

третинного сектору економіки, загострюючи потребу у виявленні основних 

тенденцій, закономірностей та суперечностей його розвитку, регулювання та 

саморегулювання. 

Особливої актуальності дослідження цих проблем набуває для 

постсоціалістичних економік, зокрема, економіки України, в якій процеси 
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деіндустріалізації та збільшення частки сфери послуг у ВВП не завжди свідчать 

про ефективність та постіндустріальний характер відповідних структурних 

зрушень. Зростання технологічного розриву національної економіки з 

розвинутими країнами світу, посилення макроекономічної нестабільності, 

поглиблення диспропорцій у системі суспільного відтворення, загострення 

соціальних проблем, падіння рівня життя населення підвищують наукове та 

практичне значення розвитку та вдосконалення теоретико-методологічних засад 

дослідження сфери послуг з метою заповнення наявних прогалин у предметному 

полі економічної теорії та обґрунтування концептуальних засад вдосконалення 

державної економічної політики в цій сфері. 

Недостатній ступінь розробки проблем розвитку сфери послуг за умов 

постіндустріальних трансформацій, дискусійність та неоднозначність 

теоретичних поглядів на природу послуги, обмін результатами сервісної 

економічної активності, інституційне впорядкування цих процесів, а також 

наявність невирішених теоретико-методологічних і практичних завдань, 

пов’язаних з категоріальною інтерпретацією новітніх явищ і процесів, 

формуванням інтегральних концепцій сервісної економіки, розробкою механізмів 

та інструментів реалізації довгострокових орієнтирів інноваційної моделі її 

розвитку в умовах посилення нестійкості національної та глобальної 

господарських систем, вдосконаленням державної політики в цій сфері, зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи, визначили її спрямованість та логічну 

послідовність. 

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку сфери послуг 

постійно перебували в полі зору видатних учених минулого. У працях класиків 

світової економічної думки А. Сміта, Ж.—Б. Сея, Дж. Ст. Мілля, Ф. Бастіа, К. 

Маркса,  

А. Маршала, Ф. фон Хайєка та ін. були відображені проблеми теорії, методології 

та організації сфери послуг за умов ринкової економіки. Вагомі теоретико-

методологічні напрацювання в цій царині належать британському економісту  

К. Кларку, який ще в 1940 р. звернув увагу на збільшення частки сфери послуг у 
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структурі ринкової економіки та пов’язав цей факт із економічним зростанням та 

нарощуванням обсягів кінцевого попиту. Працюючи разом з А. Фішером та  

Ж. Фурастьє вчений розробив широко відому нині трисекторну модель економіки. 

Подальші дослідження проблем функціонування і розвитку сфери послуг 

відобразили процеси трансформації індустріальної економіки в сервісну та були 

втілені в працях У. Баумоля, Дж. Гершуні, К. Гронгуса, Т. Елфінга, М. Кастельса,  

М. Катузіана, Ф. Котлера, К. Лавлока, Р. Роуторна, Р. Самерса, П. Самуельсона,  

Й. Сінгельмана, Р. Фрімана, В. Фукса, Т. Хілла, Ф. Шарпа, Р. Щеттката та ін. 

Значний внесок у розробку теорії та методології системних соціально-

економічних перетворень, дослідження закономірностей, суперечностей і 

провідних тенденцій трансформації соціально-економічних систем, зростання 

ролі та значення сфери послуг у національній та глобальній економіці зробили 

вітчизняні вчені А.Чухно, В. Базилевич, В. Бодров, З. Варналій, Б. Гаврилишин, Т. 

Гайдай,  

А. Гальчинський, В. Геєць, О. Горняк, А. Гриценко, Н. Гражевська, Н. Дучинська,  

В. Захожай, А. Єріна, П. Єщенко, А. Ігнатюк, В. Ільїн, В. Кириленко, Н. Ковтун,  

Г. Купалова, І. Мазур, В. Мандибура, А. Маслов, В. Осецький, І. Радіонова,  

В. Сизоненко, В. Тарасевич, Г. Филюк, Л. Шинкарук, Ю. Уманців та ін. Питанням 

розвитку та реформування сфери послуг в економіці України присвячували праці  

Л. Агафонова, В. Андрієнко, О. Антонюк, Н. Ведмідь, М. Головатий, М. Дорош,  

Н. Кудла, І. Калачова, О. Моргулець, Я. Остафійчук, В. Пятницький, А. Ребенок,  

Є. Сахно, В. Сладкевич, Л. Співак, В. Федорченко, Л. Хмелевська, Г. Щокін та ін. 

Однак незважаючи на значний науковий доробок у цій сфері, в сучасній 

науковій літературі відсутній комплексний системний аналіз економічної природи 

сфери послуг та зміни її сутнісних ознак за умов постіндустріальних 

трансформацій, не розроблені багатокритеріальні інтегровані структурування та 

типології послуг, не розкрито специфіку оцінювання ефективності 

функціонування сфери послуг та її суперечливого впливу на соціально-

економічний розвиток національних та глобальної економічних систем. 

Необхідність посткризової модернізації економіки України, проведення 
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глибинних структурних реформ, обґрунтування стратегічних пріоритетів 

державної економічної політики в цій сфері підвищують теоретичне і практичне 

значення системного економічного дослідження розвитку сфери послуг в умовах 

постіндустріальних перетворень. 

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

робота у частині дослідження розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій є складовою частиною науково-дослідних робіт економічного 

факультету та кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики» № 11БФ040-01 (реєстраційний номер 0111U006456), 

«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 

розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» № 16БФ040-01 

(реєстраційний номер 0116U004822), «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації» № 16КФ040-05. Особистий 

внесок автора полягає у розкритті основних особливостей зародження, 

становлення та динаміки розвитку третинного сектору економіки України, 

встановленні критеріїв для аналізу показників ефективності функціонування 

сфери послуг України й обґрунтуванні на основі цього пріоритетних напрямів її 

розвитку в умовах глобальних постіндустріальних зрушень з метою забезпечення 

зростання якості життя населення України відповідно до сучасних 

постіндустріальних індикаторів та тенденцій розвитку провідних розвинутих 

економік світу. 

Дисертаційна робота є складовою комплексного дослідження держбюджетної 

науково-дослідної теми Черкаського державного технологічного університету 

ЕТіБС-04/15 «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та 

галузевий аспект» (реєстраційний номер 0115U000972, довідка № 732/01—03 від 

04.05.2016 р.), в якій автор особисто розробив рекомендації щодо вдосконалення 

механізму управління сферою послуг економіки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
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теоретико-методологічних засад дослідження сфери послуг, виявлення основних 

тенденцій, закономірностей та суперечностей її еволюції в умовах глобальних 

постіндустріальних трансформацій та надання обґрунтованих методичних і 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення державної економічної політики у 

цій сфері. 

Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку та вирішення 

таких завдань: 

— висвітлити становлення та розвиток сервісної економіки в процесі 

постіндустріальних трансформацій; 

— проаналізувати генезу теоретичних підходів до дослідження сфери 

послуг; 

— розкрити специфіку дослідження сфери послуг у системі 

міждисциплінарного аналізу; 

— з’ясувати економічний зміст і критеріальні ознаки послуг, здійснити їх 

класифікацію; 

— розробити категоріальну матрицю теорії сервісної економіки; 

— охарактеризувати основні детермінанти та тенденції зміни сфери послуг 

за умов постіндустріальних перетворень; 

— з’ясувати особливості та суперечності розвитку сфери послуг в економіці 

України; 

— дослідити сучасні методики та інструментарій оцінювання ефективності 

сфери послуг; 

— виявити особливості впливу сфери послуг на економічне зростання та 

соціально-економічний розвиток; 

— визначити довгострокові орієнтири та механізми реалізації інноваційної 

моделі розвитку сервісної економіки; 

— обґрунтувати пріоритетні напрями модернізації сфери послуг у 

постіндустріальній економіці; 

— розробити науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення 

державного регулювання сфери послуг в конкретно-історичних умовах 
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сучасного розвитку економіки України. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, пов’язані зі 

становлення і розвитком сервісної економіки в умовах сучасних глобальних змін. 

Предметом дослідження є закономірності, суперечності та інституційно-

організаційні механізми розвитку сфери послуг, теоретико-методологічні й 

концептуальні засади її інноваційної модернізації за умов постіндустріальних 

трансформацій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, концептуальні 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених з проблем функціонування та розвитку сфери послуг. У дисертації 

використано такі методи теоретичного та емпіричного дослідження: абстрактно-

теоретичний аналіз та системний підхід — при висвітленні та узагальненні 

теоретичних підходів до дослідження сфери послуг, обґрунтуванні категоріальної 

визначеності послуги як об’єкта теоретико-економічного дослідження (розд. 1, 2); 

методи індукції і дедукції, єдності історичного та логічного, порівняльного 

аналізу — при розкритті основних тенденцій та суперечностей розвитку сервісної 

економіки, обґрунтуванні сутності послуги, її специфічних ознак та 

класифікаційних характеристик (розд. 2, 3, 5); методи наукової абстракції, аналізу 

і синтезу, історичний підхід — при дослідженні сучасних детермінант та 

глобальних трендів розвитку сфери послуг в умовах постіндустріалізму (розд. 1, 

3); методи групування та класифікації ― при обґрунтуванні критеріїв 

структурування та типології послуги (розд. 2); абстрактно-аналітичний та 

економіко-статистичні методи наукового пізнання, компаративний аналіз ― у 

процесі дослідження тенденцій та динаміки розвитку сфери послуг у розвинутих 

країнах та в Україні (розд. 3,5); статистичного аналізу та аналітичного групування 

― при вивченні системи індикаторів та детермінант ефективності сфери послуг у 

провідних економіках світу та національній економіці (розд. 3,  

4); економіко-математичного та економетричного моделювання ― при 

дослідженні та моделюванні впливу сфери послуг на економічне зростання (розд. 
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4). Для економетричних розрахунків використовувалися програмно-технічні 

засоби MS Excel, Maple v.15, MathType. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові акти, 

матеріали Державної служби статистики України, статистичні дані міжнародних 

організацій (World Bank, OECD, UNCTAD, UNIDO, FAO, WTO, IMF), 

інформаційні та аналітичні матеріали міністерств і відомств України та світу з 

питань формування та функціонування сфери послуг, результати наукових 

розробок і публікації, розміщені в спеціальних та періодичних виданнях, 

наукових доповідях, монографіях вітчизняних і зарубіжних дослідників, ресурси 

мережі Інтернет. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

теоретико-методологічному дослідженні та вирішенні наукової проблеми 

розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій, взятих за 

основу обґрунтування стратегічних пріоритетів та напрямів підвищення 

ефективності її функціонування і реформування в економіці України. 

Найвагомішими теоретичними положеннями та практичними розробками, що 

відображають наукову новизну дослідження та особистий внесок дисертанта, є 

такі: 

вперше: 

— розроблено авторську методику визначення ефективності сервісної 

економіки, яка враховує індустріально-технологічні, ринково-фінансові, 

внутрішні (родинні), громадянські (суспільні), інноваційні та репутаційні критерії 

її оцінювання на основі плюралістичної та гнучкої системи показників (обсягів 

виробництва у сфері послуг, величини витрат реципієнтів і доходів продуцентів 

послуг, кількості та величини відповідних транзакцій, рівня довіри, ділової 

репутації та іміджу виробників послуги, їхньої соціальної відповідальності та ін.), 

що уможливило розробку концептуальних засад вдосконалення державної 

політики в цій сфері з урахуванням пріоритетів інноваційної модернізації 

національної економіки; 

— запропоноване авторське визначення економічної категорії послуга як 
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специфічного економічного блага, що залучається до процесу виробництва й 

обігу у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, спрямованої на 

перетворення власних та залучених ресурсів споживача (людини, людської праці, 

об’єктів власності, правочинів, інформації) на засіб задоволення особливої, 

зазвичай нематеріальної потреби; 

— розроблена модель життєвого циклу послуги, що ґрунтується на процесі її 

відтворення в ринковій економіці і складається з чотирьох основних етапів, а 

саме: дослідження (виявлення реальних та перспективних ринкових потреб у 

послузі, визначення відповідного ринкового сегменту); створення передумов 

виробництва (виявлення можливостей імплементації проведених досліджень у 

процес виробництва, трансформація та оптимізація ресурсів виробника, розробка 

концепції технології надання послуги); надання послуги (реалізація технології 

надання послуги, її безпосереднє продукування відповідно до потреб та очікувань 

споживачів), вдосконалення (перманентне якісне покращення з метою 

підвищення рівня конкурентоспроможності виробника послуги); 

— здійснено інтегровану багатовимірну класифікацію видів послуг, що 

властива періоду глобальних постіндустріальних перетворень, яка враховує такі 

критеріальні ознаки: джерело попиту, інтенсивність використання знання і 

технологій, мета споживання, режим надання послуг, їх реалізація на мікро-, 

макро- та мегарівнях. Це дало можливість виокремити та визначити: 1) операційні 

споживчі послуги; 2) знаннєвомісткі споживчі послуги; 3) операційні професійні 

послуги; 4) знаннєвомісткі професійні послуги; 5) технологічні знаннєвомісткі 

професійні послуги; 6) нетехнологічні операційні професійні послуги. Зазначена 

класифікація була взята за основу виконаних у дисертації міжнародних порівнянь 

розвитку сервісної економіки, визначення відповідності структури національної 

сфери послуг глобальним трендам постіндустріального розвитку та 

обґрунтування шляхів удосконалення державного регулювання сфери послуг в 

Україні; 

удосконалено: 

— понятійно-категоріальний апарат економічної науки в частині розвитку 
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категоріальної матриці теорії сервісної економіки, а саме: розкриття сутності 

понять сервісна економіка (складна багаторівнева система взаємодій економічних 

суб’єктів у процесі відтворення нематеріальних товарів-послуг під впливом 

ринкових, державних та наддержавних інституційно-організаційних механізмів 

регулювання, сформованих у глобальному постіндустріальному суспільстві); 

сфера послуг (сукупність соціально-економічних відносин, явищ і процесів, що 

забезпечують відтворення товарів-послуг); якість послуги (відповідність 

основних ознак, процесів та результатів надання послуги потребам та 

очікуванням споживачів); процесуальні характеристики послуги (етапність 

визначення об’єкта відтворення послуги, перетворення виробничих ресурсів та 

споживання відповідних результатів, інтеграції в процес виробництва послуги 

людини-споживача з її особливими економічними ресурсами як складової 

відтворювального процесу сучасної сервісної економіки); тертиаризація (процес 

одночасного зростання рівня зайнятості у сфері послуг та зменшення його рівня у 

сферах сільськогосподарського та промислового виробництва); 

— теоретичні засади розробки довгострокових орієнтирів інноваційної 

моделі розвитку сервісної економіки, обґрунтовані на основі аналізу генезису, 

форм прояву і способів вирішення таких суперечностей сфери послуг: між сталим 

розвитком та економічним зростанням; між короткостроковими та 

довгостроковими економічними цілями; між сучасними тенденціями розвитку 

сервісної економіки та наявними методиками оцінювання її ефективності; між 

зростанням обсягів отриманих доходів у сфері послуг та стагнацією промислового 

виробництва; між розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією 

конкурентної боротьби виробників та споживачів послуг; між кризовими 

процесами реального сектору економіки та «ілюзією» надмірного економічного та 

соціального розвитку; 

— теоретико-методологічні підходи до дослідження проблем підвищення 

якості послуг в умовах постіндустріальних трансформацій з урахуванням 

основних тенденцій та суперечностей розвитку сучасної сервісної економіки, а 

саме: невідповідності споживчих очікувань очікуванням виробників послуг; 
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неможливості безпосередньої трансформації споживчих очікувань у технологію 

надання послуги; недотримання технології продукування та зниження якості 

надання послуг внаслідок незадовільної зовнішньої комунікації. Автором 

запропоновано метод кількісного аналізу кінцевої якості послуги та виокремлено 

основні принципи досягнення ціннісноорієнтованої якості й удосконалення 

сервісного обслуговування споживачів шляхом концентрації уваги на цінностях 

споживача та значенні цих цінностей для організації, створення позитивної 

привабливої цінності й уникнення негативних споживчих очікувань, 

проектування та управління якістю послуги з урахуванням завдань сталого 

розвитку, орієнтації на задоволення потреб вищого рівня як теперішніх, так і 

майбутніх поколінь; 

— науковий інструментарій дослідження ефективності сфери послуг та її 

впливу на економічне зростання та соціально-економічний розвиток. Розроблена 

автором економетрична модель впливу ефективності сфери послуг на економічне 

зростання уможливила висновок щодо існування V-подібної залежності між 

часткою зайнятих у сфері послуг та темпами економічного зростання за умов, 

коли функція нагромадження людського капіталу виявляє постійну віддачу від 

масштабу обсягів споживання послуг на одну особу. Водночас, коли зазначена 

функція демонструє зменшення віддачі від масштабу обсягів споживання послуг 

на одну особу, темпи економічного зростання мають тенденцію до зменшення. Це 

дало змогу обґрунтувати визначальний вплив на розвиток сервісної економіки 

нагромадження та ефективного використання людського капіталу; 

набули подальшого розвитку: 

— методологія дослідження генезису сервісної економіки шляхом 

виокремлення етапів еволюції сфери послуг з урахуванням показників рівня 

зайнятості, секторальної еластичності попиту за доходом, впливу сфери послуг на 

рівень добробуту як результат змін у структурі світового господарства, 

економічного зростання та диференціації послуг за умов постіндустріальних 

перетворень. Автором визначені та охарактеризовані детермінанти підвищення 

ефективності функціонування і розвитку сучасної сервісної економіки в частині 
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нарощування інвестицій у фізичний та людський капітали, інноваційної 

модернізації сфери послуг, зміни структури трудових ресурсів, регулювання 

вхідних та вихідних бар’єрів та інституційно-організаційного впорядкування 

зазначених процесів у межах національних та глобальної економік; 

— методика обчислення показника ВВП в частині врахування 

постіндустріальних трансформацій, пов’язаних із розвитком сервісної економіки, 

а саме: розподілу витрат домогосподарств та валових приватних інвестицій за 

секторами економіки; використання коригуючого коефіцієнта частки платних 

послуг; виокремлення показника державних витрат на оборону й витрат домашніх 

господарств на обслуговування місця проживання та хатню роботу; 

— наукові підходи до дослідження специфіки розвитку сфери послуг в 

Україні в частині її відповідності загальним тенденціям, властивим розвинутим 

економікам, що уможливили висновок про індустріальну спеціалізацію 

національної сфери послуг, її орієнтацію на низько- та середньотехнологічні 

капіталомісткі галузі, незначну частку витрат населення в галузях сфери послуг, 

недофінансування нагромадження людського та інтелектуального капіталів, 

проривних інновацій, що свідчить про квазііндустріальний характер розвитку 

сфери послуг у національній економіці, за якого абсолютні числові індикатори 

вже досягнуті, однак якісні показники не відповідають стандартам розвинутих 

країн; 

— на основі компаративного аналізу розвитку сфери послуг у період 

починаючи з 1970-х рр. ХХ ст. і по сьогодні, в 17 країнах ― членах організації 

ОЕСР та Україні, їхнього розподілу на три групи (з високою, помірною, відносно 

низькою часткою сфери послуг у національній економіці) відповідно до ступеня 

та динаміки розвитку сфери послуг, зарахування України до групи країн з 

відносно низькою часткою сфери послуг в економіці, визначені пріоритетні 

напрями інноваційної модернізації сфери послуг у національній економіці та 

концептуальні засади вдосконалення державної політики в цій сфері, а саме: 

постійний моніторинг ефективності сфери послуг та її впливу на економічне 

зростання і соціально-економічний розвиток; стимулювання випереджувального 
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розвитку галузей охорони здоров’я, модернізація системи надання освітніх 

послуг, безперервне оновлення традиційних (страхових послуг, послуг у сфері 

інноваційного підприємництва, бізнес-освіти тощо) та сприяння формуванню 

новітніх видів послуг (знаннєвомістких, науково-дослідних, послуг у сфері 

високих технологій). 

Практичне значення отриманих результатів, сформульованих, 

розроблених та запропонованих у роботі теоретико-методологічних підходів, 

висновків та рекомендацій полягає у поглибленні розуміння сутності та значення 

послуги в умовах розвитку глобальної постіндустріальної економіки, ролі 

сучасної сфери послуг у структурі національної та світової економічної системи, 

має науково-практичне значення для реформування вітчизняного господарства та 

соціуму. 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи щодо специфіки 

визначення продуктивності в сфері послуг в умовах сучасних трансформацій 

економічної системи України та визначення впливу виробничої продуктивності в 

сфері послуг на сукупне економічне зростання використані в процесі підготовки 

аналітичних матеріалів Центру комплексних досліджень антимонопольної 

політики Антимонопольного Комітету України зокрема при дослідженнях 

«Тенденції змін стану конкурентного середовища в економiцi України у 2016 

роцi» (державний реєстраційний номер 0117U000188) (довідка № 50-60/17 від 

11.04.2017 р.). 

Науково-практичні висновки та положення дисертаційного дослідження, що 

стосуються принципів класифікації сучасних послуг та методології визначення 

якості послуги в умовах сучасного постіндустріального розвитку були 

використані ТОВ «Джоін Ап!» у розробці довгострокової стратегії розвитку 

туристичної операторської діяльності (довідка № 1891 від 20.01.2017 р.). 

Науково-практичні висновки і рекомендації наукових досліджень щодо 

системних перетворень процесу організації надання послуг були використані в 

практичній діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 

«Галицька». Крім того, в процесі розробки орієнтирів та маркерів перспективного 
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розвитку товариства була використана, як основний діагностичний інструмент 

якості страхових послуг ПАТ СК «Галицька», структурно-логічна схема 

формування та визначення якості послуги в умовах постіндустріальних 

перетворень (довідка № 619 від 10.04. 2017 р.). 

Основні наукові положення, результати та пропозиції, сформульовані у 

дисертації, апробовані та використовуються у навчальному процесі на 

економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при проведенні лекційних та практичних занять з курсів «Економічна 

теорія», «Економічна історія та історія економічної думки», «Мікроекономіка», 

«Сервісна економіка» (довідка № 013/252-1 від 22.05.2017 р.) та у навчальному 

процесі Черкаського державного технологічного університету при підготовці 

методичних матеріалів та викладанні навчальних дисциплін «Економічна теорія», 

«Національна економіка», «Економіка сучасної України», «Управління трудовими 

ресурсами» (довідка № 731/01-10.01 від 04.05.2016 р.). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження, сформульованих у 

роботі теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає у поглибленні 

розуміння сутності, основних тенденцій та суперечностей розвитку сфери послуг 

за умов постіндустріальних трансформацій, що постають методологічною 

основою удосконалення економічної політики та підвищення ефективності 

державного регулювання сфери послуг в Україні, зокрема оптимізації структури 

споживання, соціалізації розподілу доходів, визначення та оцінювання цінності 

послуги для індивіда, забезпечення інноваційних змін в економіці шляхом 

стимулювання розвитку нових галузей, сегментів та видів економічної діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо 

теоретико-методологічних і науково-практичних аспектів вирішення наукової 

проблеми становлення та розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальної 

економіки. Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки, пропозиції 

та рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. 

Дисертаційна робота не містить матеріалів кандидатської дисертації. 
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися й обговорювалися на теоретико-методологічних 

семінарах та засіданнях кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, на 

засіданнях Вченої ради економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка протягом 2014―2017 років. 

Найважливіші теоретико-методологічні положення та результати наукової 

роботи автора оприлюднені, апробовані та отримали схвальні відгуки на 

міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях, 

семінарах та круглих столах, зокрема: «Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» (м. Київ, 2013 р.), 

«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (м. Львів, 2015 р.), 

«Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (м. Київ, 2015 р.), 

«Сучасні виклики розвитку світової економіки» (м. Київ, 2015 р.), «Законодавство 

України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: 

національні, європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 2015 р.), «Economic, 

science, education: integration and synergy» (м. Братислава, 2016 р.), «Економіка в 

контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи» (м. Ужгород, 2016 р.), 

«Development of Social and Economic Systems in Global competitive Environment» 

(м. Кишинів, 2016 р.), «Modern Transformation of Economics and Management in the 

Era of Globalisation» (м. Клайпеда, 2016 р.), «Національні особливості та світові 

тенденції управління та адміністрування на мікро-, мезо- і макрорівнях 

економіки» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.), «Formation of Modern Economic Area: 

Benefits, Risks, Implementation Mechanisms» (м. Тбілісі, 2016 р.), «Міжнародний 

бізнес як фактор розвитку» (м. Харків, 2016 р.), «Наукові засади розвитку знань 

економічної теорії» (м. Черкаси, 2016 р.), «Соціально-економічний розвиток 

України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін» (м. Одеса, 2016 р.), 

«Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток» (м. Ужгород, 

2016 р.), «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні 

перспективи» (м. Житомир, 2016 р.), «Economic Innovative Potential of Socio-

Economic System» (м. Ліссабон, 2016 р.), «Сучасні проблеми та перспективи 
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розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону» (м. 

Запоріжжя, 2016 р.), «Integrated Business Structures: Models, Processes, 

Technologies» (м. Кишинів, 2016 р.), «Наукові читання до 90-річного ювілею 

академіка А.А. Чухна» (м. Київ, 2016 р.), «Парадигмальні праці в сучасному 

науковому дискусі» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи викладено в 

46 наукових працях, у т. ч. 3 з них англійською мовою. До наукометричних баз 

даних ELSEVIER, Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals 

Directory, RepEc, ICR, Research Bib, Thomson Reuters Web of Science ESCI, 

International Scientific Indexing належать 8 статей. Загальний обсяг усіх наукових 

праць становить 51,6 д. а. (з них здобувача 51,4 д. а.), у тому числі: 23 статті —  

у наукових фахових виданнях (особисто автору належать 17,64 д. а.), 4 статті —  

в іноземних наукових виданнях (4,11 д. а.), 17 публікацій — за матеріалами 

конференцій загальним обсягом 3,85 д. а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 520 сторінок комп’ютерного тексту. Основний зміст 

викладено на 385 сторінках тексту, який містить 43 таблиці та 59 рисунків, з них 4 

таблиці та 18 рисунків займають усю площу сторінки, 62 формули. Список 

використаних джерел із 439 назв викладено на 38 сторінках, 22 додатки 

розміщено на 51 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ 

ПОСЛУГ 

 

1.1. Становлення та розвиток сфери послуг у процесі постіндустріальних 

трансформацій економіки 

 

Докорінні зміни умов соціально-економічного розвитку країн під впливом 

науково-технічного прогресу та  новітніх технологій суттєво вплинули на 

розвиток світової економічної думки. Зростання активності інноваційних 

процесів, економічної ефективності нововведень, перехід від 

сільськогосподарського та промислового виробництва до організаційної 

структури сервісної економіки стали результатом прискорення глобалізаційних 

процесів, поширення інформаційних технологій, структурних та секторальних 

зрушень в національних економіках технологічно розвинутих країн. 

 Потреба дослідження новітніх явищ у розвитку продуктивних сил 

суспільства, змін в економічних відносинах вимагає критичного переосмислення 

накопиченого наукового інструментарію, своєрідності прояву законів економіки 

та специфіки господарських феноменів на основі онтологічних принципів 

пізнання. Це надасть можливість окреслити предметне поле наукового аналізу, 

виявити і цілеспрямувати закономірності становлення і стан розвитку сервісної 

економіки, її вплив на сучасні тенденції функціонування національної економіки 

та світового господарства. 

Елвін Тофлер у своїй праці ―Третя хвиля‖ визначив сільське господарство, 

процеси його становлення та розвитку як ―першу хвилю‖ — стадію розвитку 

людського суспільства. Індустріальна революція та бурхливий розвиток 

промислового виробництва, який був її наслідком, стали ―другою хвилею‖. 

Сутність ―третьої хвилі‖, яку він не зміг чітко визначити та виокремити, 

становить суміш розвитку сфери послуг, інформації та високих технологій [167, с. 

432–453]. 
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Сільське господарство, як відомо, зародилося в Месопотамії приблизно    7 

000 років до нашої ери. Людське суспільство витратило більше 2000 років для 

того, щоб шляхом колонізації воно досягло європейського континенту та ще 

більше часу для того, щоб сільське господарство стало провідною галуззю в 

античній європейській економіці. Приблизно через 6500 років в Європі 

розпочалася промислова революція. Першою індустріальною країною світу стала 

Велика Британія, а в 1821 р. в цій країні кількість населення, зайнятого в 

промисловому виробництві, вперше перевищила аналогічний показник для 

сільського господарства. Майже через століття така ситуація відтворилася на 

іншому континенті — Північній Америці, саме в США промислове виробництво 

стало домінантною сферою зайнятості для працездатного населення в 1910 р. 

Процеси наступних, третіх, секторальних змін у світовій економіці почалися лише 

через 150 років від початку промислової революції. У науковій літературі та 

господарській практиці вважається, що еволюційні перетворення світової 

економічної системи та перехід її до організаційної структури ―сервісної 

економіки‖ розпочалися у США у 1960-х рр. Для перетину Атлантичного океану 

цим процесам, порівняно з сільським господарством, вистачило близько 20 років. 

У Франції та Великій Британії часом зародження сервісної економіки вважають 

1979 р., саме тоді почав стрімко зростати рівень зайнятості в сфері послуг.  

Сервізація третього, Азійського, континенту розпочалася з Японії в 90-х рр. ХХ 

ст., лише через 10 років після повної індустріалізації японської економіки. 

Зміни в структурі світового господарства та перехід його до сервісної 

економіки значно прискорилися після появи супутникового зв’язку, зародження 

та розвитку масових інформаційних технологій, виникнення великих світових 

комп’ютерних корпорацій та комп’ютерних мереж. Критики теорії ―сервісної 

економіки‖ можуть стверджувати, що це була не революція в економіці, а, 

швидше, її еволюційне перетворення. Адже в період зародження та становлення 

сервісної економіки не спостерігалося ніяких соціально-структурних змін на 

кшталт розвитку капіталістичних взаємовідносин після завершення промислової 

революції. Проте, швидкі зміни структури людських потреб, професійної 
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спеціалізації, робочих вмінь та навичок могли стати причиною певних соціально-

економічних труднощів та явищ, пов’язаних із кількісними змінами, що відбулися 

в структурі світової економіки на користь сфери послуг у категоріях її внеску до 

національного ВВП, частки зайнятих, алокації економічних ресурсів. Водночас 

відбуваються якісні зміни в структурі економіки, за яких сфера послуг стає 

основним джерелом та рушійною силою економічного зростання, збільшення 

національного добробуту та інноваційного розвитку людського суспільства. 

У нашому дослідженні сервісну економіку ми розуміємо як складну 

багаторівневу систему взаємодії економічних суб’єктів у процесі відтворення 

нематеріальних товарів-послуг під впливом ринкових, державних та 

наддержавних інституційно-організаційних механізмів регулювання, 

сформованих у глобальному постіндустріальному суспільстві, а сферу послуг — 

як сукупність соціально-економічних відносин, явищ і процесів, що забезпечують 

відтворення товарів-послуг.  

Розвиток світової економіки підтверджує висновки вчених про те, що 

зростання сфери послуг тісно пов’язане з економічним розвитком людського 

суспільства та процесами економічного зростання. Проте, в роботах відомих 

вчених  А. Фішера, К. Кларка, присвячених перерозподілу трудових ресурсів у 

процесі розвитку економіки від первинного до вторинного сектору, а згодом до 

третинного, відсутній систематизований аналіз факторів, які спричиняють такі 

трансформаційні процеси [248, 270]. 

Інший автор, Дж. Гершуні, у своїх дослідженнях проводить короткий аналіз 

рівнів економічного розвитку в провідних країнах світу та їх вплив на розвиток 

сфери послуг. Він зазначає та описує активну наукову дискусію щодо 

вищезгаданих процесів: ―Волт Ростов вважає, що за часів раннього розвитку 

цивілізації, яка характеризувалася рудиментарними сільськогосподарськими 

технологіями, більшість людського населення мала працювати на землі. Після 

зростання рівня продуктивності праці та ускладнення технологічних процесів, 

зайнятість працездатного населення вже не була сконцентрована в сільському 

господарстві, відбувся перерозподіл на користь інших галузей економіки —
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вторинного, а згодом і третинного секторів. Далі він (У. Ростов) питає, куди 

рухається суспільство, що характеризується високим рівнем попиту та 

споживання матеріальних товарів? Д. Белл відповідає йому, що ми рухаємося в 

бік зміни структури попиту та зростання попиту на послуги. Р. Дарендорф робить 

такі ж самі висновки, але за допомогою інших категорій — ми рухаємося в бік 

зростання суспільного попиту на нематеріальні товари, освіту та послуги 

відпочинку. Е. Шумахер у своїх працях стверджує, що ми переносимо свою 

споживацьку увагу на соціальну та духовну вартість. Дж. Гелбрейт навпаки, 

вважає правильним збереження в майбутньому тренду до постійного зростання 

попиту на матеріальні блага, але лише як результату махінацій з боку великих 

посткапіталістичних корпорацій, для яких постійне економічне зростання є 

основною умовою їх виживання. Як тільки ці корпорації перейдуть під контроль 

суспільства, шаблон економічного розвитку буде змінений на користь суспільних 

та духовних потреб, які, звичайно, не є джерелом та фактором зростання попиту 

на матеріальні товари. Погляди цих авторів на майбутню структуру зайнятості є 

звичайним продовженням теорії У. Ростова щодо перерозподілу зайнятих за 

сферами народного господарства. Усі вони вважають, що постіндустріальна 

зайнятість буде сконцентрована в сферах третинного сектору економіки‖ [279]. 

Дж. Гершуні також використовує роботи економістів з метою обґрунтування змін 

у структурі попиту на користь більш абстрактних та інтелектуальних послуг, що, 

в свою чергу, збігається з одночасним зростанням зайнятості у третинному 

секторі економіки. Наведена цитата свідчить про плюралізм наукових поглядів на 

результати економічного розвитку серед видатних науковців того часу. Крім того, 

всі вони описують об’єктивні процеси, які відбувалися в економічній системі. У 

період зародження та становлення сервісної економіки в світовій економіці 

змінюється провідна сфера зайнятості для економічно активного населення, ці 

процеси супроводжуються активним економічним зростанням та зростанням 

добробуту людського суспільства, про що свідчить табл. 1.1.  
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Таблиця  1.1 

Порівняльний аналіз зайнятості населення в країнах з низьким, середнім та 

високим рівнем ВВП на одну особу в 1960—1970-х рр. 

 

Група 

країн 

Кількість 

країн у 

групі 

Середній 

ВВП на 

одну 

особу, 

дол. США 

Частка найманих 

працівників в економіці, % 
Рівень зайнятості, % 

Галузі 

групи А 

Галузі 

групи Б 

Галузі 

групи В 

Галузі 

групи А 

Галузі 

групи Б 

Галузі 

групи В 

1960 

1 19 196 37 24 25 60 14 21 

2 10 447 14 33 50 29 26 41 

3 13 1656 5 45 48 14 39 45 

1970 

1 19 322 31 26 39 49 18 28 

2 10 992 9 36 53 22 29 45 

3 13 2890 4 42 52 11 35 51 

 

Джерело:[344,с. 42] 

 Американський вчений А. Оберай проводив свої економічні дослідження 

змін у структурі зайнятості протягом 1960—1970 рр. Він згрупував та розподілив 

усі країни на групи за показником рівня ВВП на одну особу: І група (бідні країни) 

— з низьким рівнем ВВП на одну особу, нижче 300 дол. США;    ІІ група (країни з 

середнім доходом) — середній рівень ВВП на одну особу, від 300 до 700 дол. 

США; ІІІ група (багаті країни) — високий рівень ВВП на одну особу, більше 700 

дол. США. Крім того, він доречно згрупував та розподілив галузі економіки: 

група А — сільське господарство, мисливство, рибальство; група Б — 

видобування корисних копалин, промислове виробництво, будівництво; група В 

— комунальні послуги, комерційні, транспортні, послуги зі зберігання, 

комунікаційні послуги. 

Аналіз табл. 1.1 довів, що в країнах з низьким рівнем ВВП на одну особу — 

бідних країнах, головною сферою зайнятості та головним джерелом доходу в 

суспільстві було сільське господарство. Для країн із середнім рівнем розвитку 

послуги вже стають основною сферою зайнятості та отримання доходу. Проте, у 

цих країнах зберігається досить високий рівень зайнятості в галузях групи Б, 

порівняно з найбагатшими країнами групи В. У групі В сфера послуг є 
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домінантною в аспекті зайнятості, крім того, протягом аналізованого періоду вона 

постійно зміцнювала свої провідні позиції порівняно з промисловим 

виробництвом, де зайнятість мала тенденцію до скорочення. 

Зміни, які відбувалися в цей період для країн І групи та ІІ групи,  свідчать 

про значно швидші темпи зростання сфери послуг аніж промислового 

виробництва в категоріях та показниках рівня зайнятості населення. Показники 

зростання в абсолютному вимірі становили від 9 до 15 %, порівняно зі 

скороченням зайнятості в сільському господарстві майже на 23 %. Відповідно, 

порівняння показників країн ІІ групи та ІІІ групи свідчить про те, що не можна 

стверджувати про існування постійного зростаючого тренду. Ця ситуація 

відображала помірне зниження рівня зайнятості в галузях промислового 

виробництва та втрату ними статусу основного джерела доходу найманих 

працівників у суспільстві. Частка зайнятих у сфері послуг продовжувала зростати, 

але це зростання відбувалося повільнішими темпами ніж зниження рівня 

зайнятості в галузях групи Б.  Це дає підстави говорити про існування в цей 

період розвитку світової економіки взаємозв’язку між рівнем виробництва на 

одну особу та зростанням зайнятості в сфері послуг, що пояснює різницю в 

показниках розвитку сфери послуг у провідних країнах світу та країнах, що 

розвивалися. З іншого боку, така різниця ставала менш разючою та помітною, 

якщо для аналізу використовували альтернативний показник динаміки 

економічного зростання — обсяг ВВП. Як свідчать дані, наведені у табл. 1.2, у 

той період існували лише незначні розбіжності в показниках внеску сфери послуг 

до ВВП країн, які входили до списку розвинутих. 

 Групування країн для аналізу проводилося за показниками ВВП на одну 

особу у 1973 р. за даними американського урядового департаменту  Бюро 

Економіки Промисловості (Bureau of Industry Economics). До групи ―багатих‖ 

країн з ВВП на одну особу в розмірі від 5 000 дол. США були зараховані США, 

Швеція, ФРН, Австралія, Канада та Данія. До групи країн ―середнього добробуту‖ 

з ВВП на одну особу в розмірі від 3 000 дол. США до 4 999 дол. США — 

Норвегія, Франція, Австрія, Фінляндія, Бельгія та Велика Британія. Наступна 
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група — ―бідні країни‖ — від 1 000 дол. США до 2 999 дол. США — Італія, 

Сінгапур, Греція, Португалія. І остання група — ―дуже бідні‖ країни з 

показниками менше 999 дол. США — Мексика, Чилі, Туреччина, Туніс, Південна 

Корея, Філіппіни, Таїланд, Індія.  

Таблиця  1.2  

Частка внеску сфери послуг у ВВП країн світу у 1963 та 1973 рр. 

 

Рівень ВВП на 

одну особу  в 

1973 р., дол. США 

Назва груп 

країн 

Кількість країн    

у групі 

Частка внеску сфери послуг 

у ВВП, % 

1963 1973 

5000 та більше Багаті 6 61 62 

3000—4999 
Середнього 

доходу 
6 62 62 

1000—2999 Бідні 4 63 62 

999 та менше Дуже бідні 9 49 52 

 

Джерело: розроблено автором на основі досліджень Bureau of Industry 

Economics [433] 

 

Аналіз даних табл. 1.2 свідчить, що в країнах, які розвивалися, внесок сфери 

послуг до ВВП є значно меншим ніж у розвинутих, але навіть такі показники 

відображають значно активніший її розвиток, аніж показники рівня зайнятості. 

Також беззаперечним має стати висновок про те, що  в усіх країнах в цей період 

середній внесок сфери послуг до ВВП є більшим, аніж показники середнього 

рівня зайнятості в цій сфері. Хоча для високорозвинутих країн ця різниця була 

меншою. Наведене твердження окреслює проблему продуктивності праці в сфері 

послуг у країнах з високим та низьким рівнем доходу. Широкий розрив у 

показниках внеску до ВВП країни та рівня зайнятості в сфері сільського 

господарства, в першу чергу можна було пояснити показником вищої 

продуктивності праці в сфері послуг у слаборозвинутих країнах, але потрібно 

пам’ятати, що в той період дуже важливою сферою економіки для них було 

сільське господарство, це могло істотно впливати на продуктивність праці в сфері 

послуг. Виконуючи аналіз зародження сфери послуг у країнах, що розвивалися, 

звернемо увагу на таблицю 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Внесок сфери послуг до ВВП та рівень зайнятості у сфері послуг у країнах, 

що розвиваються 

 

Країни, що 

розвиваються 

1960 1970 1980 

Внесок 

сфери 

послуг 

до ВВП, 

% 

Рівень 

зайнятості  

в сфері 

послуг, 

% 

Внесок 

сфери 

послуг 

до 

ВВП, % 

Рівень 

зайнятості  

в сфері 

послуг, 

% 

Внесок 

сфери 

послуг 

до 

ВВП, 

% 

Рівень 

зайнятості 

у сфері 

послуг, 

% 

Латинська Америка 

та Карибський 

басейн 

48,1 33,6    48,8 38,6 51 42,4 

Середня Азія 43,9 19,8 44,4 24,2 45,7 28,1 

Південна Азія 32,2 15,5 34,1 19,1 39,8 22,6 

Індія 39,6 14,6 32,6 17,2 38,1 20,6 

Африка та 

Близький Схід 
23,1        20 18,8 25,3 29,6 29,9 

Південна Африка 32,1 7,3 38,2  9,6 42,4 11,4 

Китай — 9,8 —        11,9    22 14,1 

Країни, що 

розвиваються 
39,1       14,5     39        17,7 44,2 21,0 

 

Джерело:[299, c.461 — 478]. 

 

Аналіз таблиці свідчить, що сфера послуг у світовій економіці в той період 

невпинно розвивалася та неухильно збільшувала власний внесок до ВВП цих 

країн. Особливо відчутним був цей тренд для тих країн, економіка яких 

ґрунтувалася та розвивалася завдяки туристичним послугам — Латинська 

Америка та країни Карибського басейну. На початку 1980-х рр. приблизно 50 % їх 

ВВП створювалося у сфері послуг, а рівень зайнятості в ній також був найвищим 

серед всіх слаборозвинутих країн. У Китаї та країнах Південної Африки рівень 

зайнятості у сфері послуг зростав дуже повільними темпами, але тим не менше її 

внесок до ВВП був значним, наприклад у Південній Африці до 40 %.  До 1980-х 

років сфера послуг стає провідною галуззю зайнятості в цих країнах та перевищує 

показники промислового виробництва за внеском до структури ВВП. Відбувся 

поступовий відхід від сільського господарства як основного джерела 
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економічного розвитку та зростання, збільшення уваги до сфери послуг навіть у 

країнах з низьким рівнем розвитку. 

Окремо розглянемо економіку Великої Британії та процеси, які відбувалися в 

країні під час зародження та становлення сервісної економіки. Аналіз змін надає 

нам змогу чітко визначити тренди розвитку в процесі трансформації від 

індустріальної економіки до економіки послуг. У період 1960—1980-х рр. розмір 

внеску сфери послуг до ВВП Великої Британії змінювався відповідно до світових 

тенденцій. Так у 1960 р. 41,8 % ВВП Великої Британії було створено в 

промисловому виробництві та 37 %  у сфері послуг. До 1980 р. це співвідношення 

змінилося майже дзеркально — 48 % ВВП створено у сфері послуг і 31,2 % у 

матеріальному виробництві. З 1975 р. починає зростати внесок видобувної галузі з 

2  % ВВП до 7 % за рахунок пожвавлення видобутку нафти, а транспортна галузь 

змінила тенденцію до скорочення власного внеску у ВВП країни на постійний 

помірно зростаючий тренд наприкінці 1960-х рр. Значне зростання показали 

галузі страхування та банківських послуг з 3,4 до 10,5 % ВВП Великої   Британії. 

Одночасне розширення бюрократичного апарату та зростання обсягів послуг 

органів державної влади призвели до зменшення сукупного внеску промислового 

виробництва та торгівлі  у ВВП з 87,8 до 74,9 %. Найбільших втрат в обсягах 

виробництва зазнали капіталомісткі галузі промисловості — текстильне 

виробництво, чорна металургія. В свою чергу новітні та прогресивні галузі 

промисловості, такі як виробництво двигунів, високоточних інструментів, хімічна 

промисловість лише збільшували власний випуск [414, c.66].  

Характерно, що розвиток економічної та соціальної інфраструктури в країнах 

І та ІІ груп, за класифікацією А. Оберая, неодмінно залежав від розвиненості та 

активності суспільних інститутів: школа, лікарня, транспорт, пошта, 

телекомунікації. Більшість зазначених послуг є трудомісткими та створювали 

високий рівень зайнятості серед найманих працівників. Крім того, у сфері послуг 

спостерігався низький рівень взаємозаміщення факторів виробництва. В умовах 

тенденцій урбанізації людського суспільства це давало змогу забезпечити 

безперервність процесів економічного зростання за рахунок активізації 
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використання трудомістких, але не кваліфікованих послуг. Водночас розширення 

обсягів промислового виробництва мало мультиплікативний ефект для сфери 

послуг, адже вимагало збільшення обсягів надання послуг місцевого та 

центрального державного управління, різних видів комерційних ринкових послуг. 

Крім того, аналіз тенденцій у країнах, що розвивалися, свідчить про відсутність 

принципової різниці у процесах економічної трансформації між ними та 

розвинутими країнами, отже й твердження К. Кларка для них є справедливим. 

Проте, зміни структури ВВП та зайнятості були не єдиними індикаторами 

переходу людського суспільства до сервісної економіки. Так ми можемо звернути 

увагу на тенденції зростання сукупного попиту на послуги як індикатор 

трансформації економічної системи. Дослідження процесів трансформації в 

світовій економіці також свідчить про важливість значення показників 

еластичності попиту за доходом на товари провідних секторів економіки. 

Динаміка зміни цього показника та активне його залучення до економічного 

аналізу свідчить про зростання зайнятості в сфері послуг як  орієнтоване на 

зростання попиту на послуги та, значною мірою як таке, що залежить від 

зростання рівня доходу населення внаслідок швидкого економічного зростання. 

Збільшення доходу на одну особу визначало закономірності еволюції структури 

споживання відповідно до показників секторальної еластичності попиту за 

доходом. Зростання доходу індивіда, домогосподарства чи населення в цілому 

зазвичай асоціюється зі зростанням попиту на товари та послуги. У структурі 

споживання домогосподарств існують елементи з нееластичним, які необхідні для 

задоволення базових людських потреб (їжа, ліки тощо) та еластичним 

(транспортні послуги, охорона здоров’я, рекреація) за доходом попитом. Такі 

показники еластичності дуже сильно різняться у розрізі порівняння країн. Для 

аналізу ситуації, яка склалася в той період, звернемося до даних табл. 1.4.  

У пропонованій таблиці наведені статистичні дані, щодо еластичності попиту 

за доходом на послуги охорони здоров’я, освітні послуги, рекреаційні послуги. 

Показники розподілені та вирахувані для країн, що розвивалися, та споживачів з 

низьким та високим рівнями доходу. Як свідчить аналіз даних табл. 1.4, в той 
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період часу в нерозвинутих країнах у споживачів з низьким рівнем доходу його 

зростання призводило до більш ніж пропорційного зростання попиту та рівня 

витрат на послуги, а для споживачів з високим рівнем доходу його зростання 

призводило до меншого ніж пропорційне зростання витрат на освіту. 

Таблиця 1.4 

Показники рівня еластичності попиту на послуги  за доходом  у 1970-х рр. 

 

Тип послуги 
Країни економічного аналізу 

Японія Індія Судан Туніс 

Охорона здоров’я  0,4 — 0,8 0,6 3,2 1,5 

Освіта 1,3 — 1,0 1,6 2,6 2,2 

Послуги 

гостинності 
2,2 — 1,1 — — — 

Кіно 0,4 — 0,8 — — — 

Подорожі 1,3 — 1,0 — — — 

Рекреаційні 

послуги 
— 1,2 2,4 1,5 — 1,8  

 

Джерело:[385,с. 42]. 

Зазначимо, що більшість базових потреб цих споживачів вже були 

задоволені, а це дає змогу стверджувати, що виникнення попиту на послуги стає 

можливим лише після досягнення показником доходу індивіда або 

домогосподарства певного мінімально необхідного рівня. Також звернемо увагу 

на деякі труднощі при застосуванні показника еластичності попиту за доходом 

або доходу взагалі для пояснення або передбачення зростання попиту на послуги 

та асоційованого з ним зростання рівня зайнятості в цій сфері. Показники 

еластичності вимірюються за допомогою категорій реального виробництва або 

попиту, а для багатьох видів послуг точне вимірювання обсягу виробництва 

послуги є складним та часто некоректним. Крім того, зміна в рівнях доходу не 

відбувається миттєво, а потребує деякого часу, отже зміни обсягу попиту 

залежать одночасно як від минулого так і від теперішнього рівня доходу. В цьому 

аспекті показник еластичності є таким, що постійно змінюється, отже він може 

бути некоректним для ретроспективного аналізу минулих чи прогнозування 

майбутніх змін.  Сама природа послуги призводить до ситуації, коли вона 

одночасно є об’єктом виробничого проміжного споживання і постає як 
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необхідний для виробництва товарів ресурс та об’єкт кінцевого споживання 

індивіда. У деяких випадках окремі види послуг можуть бути виключно 

сконцентровані на якомусь одному споживачі (індивіді чи підприємстві) і зміна 

доходу одного з них опосередковано впливає на процес зміни обсягів сукупного 

попиту на послуги. Ступінь цього впливу залежить від пропорцій використання 

послуг та матеріальних ресурсів у технологічному ланцюгу виробництва. 

Наступна додаткова проблема полягає в тому, що обсяг попиту на послуги значно 

залежить від справедливості розподілу доходів у суспільстві та їх середнього 

рівня, від звичаїв та традицій, технологічного рівня розвитку суспільства та 

середнього рівня цін. Істотні зміни в рівні доходу населення в той період часу 

також пов’язані з розвитком урбаністичних процесів, що мали місце. 

Для аргументації нашої думки звернемо свою увагу на роботи відомих 

вчених-економістів, які описують існування взаємозв’язку між зростанням рівня 

витрат  населення та секторальним розподілом зайнятості.  

У дослідженнях  Дж. Стіглера ми можемо знайти аналіз та порівняння 

структури витрат та бюджетів домогосподарств у різні історичні періоди розвитку 

економіки Великої Британії починаючи з 1797 по 1940-ві рр. Для свого аналізу 

автор розподілив робітників за їх професійною спеціалізацією та сферою 

зайнятості на сільськогосподарських та інших найманих робітників (табл. 1.5). 

Проаналізувавши  таблицю ми бачимо, що домогосподарства з низьким 

рівнем доходу значну його частину витрачають на продукти харчування, але 

протягом тривалого періоду економічного розвитку частка таких витрат постійно 

зменшується. Таке зменшення відбулося майже вдвічі. З таблиці видно, що частка 

всіх інших витрат домогосподарств за рахунок цього зменшення помірно зростає. 

Окрім категорії ―Інші витрати‖, яка майже не існувала в 1797 р. За Дж. Стіглером 

до цієї категорії відносяться витрати на профспілкові внески, тютюн, 

облаштування житла та послуги зі страхування, медичного обслуговування, 

подорожі і розваги. Категорія ―Інші витрати‖ показала найбільші темпи зростання 

— майже втричі. 
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  Таблиця 1.5  

Порівняння структури витрат домогосподарств Великої Британії в період 

1794—1940 рр. 

 

Категорія 

витрат 

Зайняті в сільському господарстві, % 
Зайняті не в сільському господарстві, 

% 

1797 1940 Різниця, % 1797 1940 Різниця, % 

Облаштування 

житла 
4,6 8,3 3,7 6,0 12,7 6,7 

Їжа 74,5 48,4 ‒26,1 73,9 40,1 ‒32,9 

Одяг 9,0 9,1 0,1 5,0 9,5 4,5 

Пальне та 

енергія 
4,4 8,4 4,2 5,4 7,6 2,2 

Інші витрати  7,6 25,6 18,0 9,6 30,1 20,5 

Всього       

Кількість 

родин 
60 1491 — 26 8905 — 

Середня 

кількість осіб 

в родині 

5,9 3,8 — 6,2 3,8 — 

Середні 

щорічні 

витрати, ф. ст. 

39,6 150,6 — 40,3 224,3  

 

Джерело: розроблено автором на основі  [400, Таблиці 1,3]  

Подальший аналіз структури витрат домогосподарств  Великої Британії був 

проведений Д. Пітером у 1980-х рр. (табл. 1.6). 

 Таблиця 1.6 

Структура витрат домогосподарств Великої Британії у 1963 та 1980 рр., % 

 

Категорія витрат 

Роки Динаміка зміни 

відповідного 

показника, % 
1963 р., % 1980 р., % 

Облаштування житла 10,6 14,6   4,0 

Пальне та енергія  6,6  5,6 ‒1,0 

Їжа             29,2             23,2 ‒6,0 

Алкоголь  3,9  4,8   0,9 

Тютюн  5,7  3,0 ‒2,7 

Одяг  9,2  8,3 ‒0,9 

Товари тривалого 

використання 
 5,8  7,5   1,7 

Інші товари  7,1 7,7   0,6 

Транспорт 11,8            13,9   2,1 

Послуги   9,7            10,4   0,7 

Інші витрати   0,4              1,0   0,6 

Джерело: [367] 
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Це дослідження висвітлює збереження тенденцій зміни структури витрат на 

користь послуг. Зростають також витрати на облаштування житла, а вони 

включають в себе значну частку послуг, частка витрат на транспортні та інші 

послуги сягає майже 35 % від загальних. До ―інших‖ в основному включали 

витрати на дозвілля та відпочинок, що забезпечувалися різноманітними 

послугами. Крім того, звернемо увагу на факт того, що зменшення витрат часу на 

працю та темпи зростання рівня безробіття в Британії в той період збільшували 

витрати на активний відпочинок, який забезпечувався різноманітними 

приватними та державними економічними суб’єктами: тематичні парки 

відпочинку, музеї, заповідники тощо. Аналогічні тенденції були описані в роботах 

Міллера у    1981 р. для економіки США, де темпи зростання витрат на особисте 

споживання становили 2,5 % щорічно протягом 1972—1977 рр . Витрати на 

облаштування житла зросли на 4,1 %, на паливо — на 6,5 %. У результаті такої 

динаміки частка витрат на матеріальні товари першої необхідності зменшилася на 

13 %. Протягом наступних років у США тенденція до зменшення частки витрат 

на матеріальні товари поточного споживання збереглася. А частка витрат на 

продукти харчування демонструвала значне зниження з більш ніж   30 % у 1963 р. 

до менш ніж 23 % у 1980 р. та 14 % у 2014 р. [433]. 

Значний внесок у зміну структури сукупного попиту на послуги зробила 

сфера промислового виробництва. Зростання сукупних обсягів світової 

економіки, розширення та поглиблення товарного асортименту в період 

зародження та становлення сервісної економіки спричиняє підвищення рівня 

попиту та пропозиції професійних послуг. Ці тенденції були наслідком впливу 

таких факторів: 

1) бажання товаровиробників за умови загострення конкурентної 

боротьби зберегти поточний рівень виробництва за рахунок зменшення рівня 

витрат та зміни їхньої структури. Послуги зовнішніх спеціалізованих організацій 

розглядалися як механізм зниження витрат без втрати якості кінцевого продукту 

виробництва; 
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2) підприємства намагалися збільшити обсяг виробництва чи покращити 

якість наявного продукту, використовуючи лише власні ресурси, а основним 

методом досягнення цієї мети вони вважали залучення та використання 

комп’ютерних аналітичних систем та програм, консультацій з питань ринкових 

досліджень, рекламних агенцій, які робили товар більш привабливим для 

кінцевого споживача; 

3) бажання частини товаровиробників позбутися виконання ―зайвих‖, 

―не популярних‖ виробничих функцій, які були пов’язані з низькими 

кваліфікаційними вимогами, низьким соціальним статусом чи постійно 

повторюваними продуктивними діями найманих працівників: прибирання 

виробничих приміщень, обслуговування комунальних мереж, вивіз сміття, тощо; 

4) велика кількість малих та середніх підприємств не володіли вільними 

фінансовими ресурсами та не могли витримувати значний рівень витрат на оплату 

праці висококваліфікованих працівників, які виконували рутинну управлінську 

роботу (секретар, працівник колл-центру, офіс-менеджер тощо), тому починали 

звертатися до спеціалізованих обслуговуючих підприємств, які крім того чітко та 

своєчасно реагували та відстежували нестійкі тенденції до рівня кваліфікаційних 

вимог найманих працівників з метою максимізації задоволення потреб учасників 

ринку. 

Крім вищевикладених факторів, зростання попиту на професійні послуги 

могло бути спричинене особливістю та специфікою організації праці та 

управління підприємствами в той період. Багато керівників вважали, що 

процвітання підприємства може бути досягнуто за рахунок ефективної організації 

та управління невеликим, відносно гомогенним трудовим колективом. Це 

призводило до неможливості покращення рівня професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів та зменшувало вірогідність дорогих для підприємства 

трудових спорів. За цих обставин було простіше застосовувати та впроваджувати 

технологічні, організаційні та управлінські інновації як особливий вид товару, що 

створювався спеціалізованими сервісними підприємствами та організаціями. 
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Необхідність наслідування конкурентів, необхідність подолання ризику та 

невизначеності, особливо в умовах технологічних змін та об’єктивних 

демографічних процесів загального старіння трудових ресурсів також генерували 

попит на професійні послуги. Виникнення та становлення корпоративної форми 

власності, зростання тривалості життєвого циклу підприємства призвело до 

необхідності неупередженого аналізу діяльності чи окреслення подальших 

перспектив розвитку підприємства, а це, в свою чергу, створювало додатковий 

попит на послуги професійних управлінців, фінансових аудиторів та 

консультантів, послуг з проведення особливих ринкових досліджень. 

Таке значне розширення обсягу сукупного попиту на послуги не могло не 

позначитися й на тих елементах економічної системи, які відповідають за 

формування факторів пропозиції послуг. Вирішальним фактором формування 

пропозиції на вже існуючі та створення нових видів послуг, на нашу думку, є 

обсяг ринкової пропозиції найманої праці. Головними детермінантами її динаміки 

є об’єктивні демографічні процеси смертності та народжування, що відбуваються 

у суспільстві, процеси урбанізації населення та його міграції з сільської 

місцевості до міста, зростання середнього рівня освіти населення. Згідно з 

економічними історичними даними зростання рівня зайнятості в сфері послуг 

належало до темпів зростання населення з коефіцієнтом 1,4, тобто, зростання 

рівня зайнятості відбувалося темпами швидшими, ніж кількісне відтворення 

населення. Отже, чим швидше зростала кількість населення, тим швидше зростав 

рівень зайнятості в сфері послуг, це призводило до ситуації надлишкової 

пропозиції праці — зростання рівня безробіття. Проблема поглиблювалася 

неспроможністю сфери промислового виробництва поглинути надлишок 

пропозиції робочої сили. До зростання показника надлишку пропозиції праці 

призводили й процеси урбанізації населення, адже 80—85 % робочої сили, яка 

переїжджала до міста, виходила на ринок та пропонувала свою здатність до праці, 

як товар, саме в галузях традиційних послуг, які не вимагали високого рівня 

кваліфікації. Важливість впливу рівня пропозиції праці на зростання цього 

сектору економіки полягає в тому, що для країн, які розвивалися, за свідченням 
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вчених, перехід до сервісної економіки багато в чому був спричинений 

синергетичним ефектом поєднання високого рівня приватного попиту на послуги 

та тиску з боку надлишкової пропозиції праці у сфері послуг у містах [218, c. 

499—514]. 

Зростання рівня пропозиції послуг в країнах, що розвивалися, також 

ґрунтувалося та значно залежало від наявності робочої сили з відповідним рівнем 

освіти та професійними вміннями та навичками, від присутності адаптивних та 

інноваційних здібностей з боку малих та великих національних підприємств у 

різних сферах економіки, яка була все більш вразливою до технологічних змін та 

зростання рівня міжнародної конкуренції. У регіонах зі слабким рівнем розвитку 

спостерігався занепад традиційного промислового виробництва з одночасним 

зростанням рівня пропозиції послуг, яка створювалася за рахунок звільнених з 

інших галузей народного господарства та як механізм для економіки залишитися 

життєздатною та конкурентною в період швидкого поширення знань, новітніх 

технологій та інновацій одночасно надаючи місцевим, національним суб’єктам 

господарювання здатності та можливості до сприйняття економічних ризиків. 

Ще одним зі знакових моментів трансформації економічної системи, 

розвитку світової сфери послуг і зростання обсягів пропозиції послуг є 

полегшення доступу економічних суб’єктів до передових інформаційних 

технологій, які дуже швидко посідають чільне місце у процесах розширення 

асортиментного переліку та покращення якості послуг. Початок цього процесу 

пов’язують з розвитком комп’ютерних технологій та мереж, обладнання для 

обробки та передачі інформації. Застосування інформаційних технологій у сфері 

послуг  стає дуже поширеним та залежить не лише від можливостей виробників 

продукувати нові, потужніші та ефективніші системи, а швидше, від демонстрації 

цінності їх застосування в окремих видах послуг, розробки придатних 

комп’ютерних програм, мережевих баз даних, програм для роботи з документами 

та мереж передачі інформації. Ці розробки починають проводитися як на рівні 

масового споживання так і на рівні вузько спеціалізованої пропозиції. 

Поширеними стають нові послуги з технологічної та технічної підтримки, 
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покращення вже встановленого раніше обладнання та програм. Це, в свою чергу, 

не лише розширює та збільшує обсяги пропозиції послуг, а й змінює вимоги до 

трудових навичок і професійних здібностей у суспільстві. Започаткована  тоді 

тенденція до здешевлення та персоналізації комп’ютерів  та мереж призводить до 

їх загальної доступності. Одночасно більшість споживачів не володіє достатніми 

знаннями та навичками для їх ефективного обслуговування та використання, тому 

потребує послуг щодо навчання роботи з ними, обслуговування та налаштування 

тощо. На додачу, тренд до розробки комп’ютерних програм комплексного 

задоволення потреби споживача, включаючи програми прогнозування систем 

прийняття рішень, створили умови для формування стійкого попиту на 

кваліфікований персонал у сфері послуг. 

Перехід до сервісної економіки засвідчив можливості створення та 

підвищення рівня добробуту населення з боку сфери послуг. Обмежена 

можливість взаємозаміщення факторів виробництва в цій сфері, високий обсяг 

попиту на послуги та значний рівень витрат праці в процесі їх виробництва 

сприяли швидкому виникненню та зростанню галузей сфери послуг. Посилити 

аргументацію цього твердження ми можемо, використовуючи працю І. Саболо та 

Ж. Рене, які стверджували існування тенденцій у суспільстві до переваги бажання 

працевлаштуватися у сфері послуг у найманих працівників [380]. Шукаючи місце 

працевлаштування у сфері послуг, наймані працівники можуть максимізувати 

свою функцію добробуту. До цього процесу долучаються дві групи факторів: 

економічні та психологічні. З одного боку, беззаперечним є факт отримання 

індивідом доходу у вигляді заробітної плати від використання його здатності до 

праці та формування таким чином певного рівня добробуту. З іншого боку, 

працевлаштування у сфері послуг дає змогу індивіду задовольнити його потребу в 

цікавій та престижній роботі, надає можливості реалізації та задоволення інших 

потреб вищого ступеня та досягнення інших соціальних або економічних 

інтересів. Перспективи отримання високого рівня доходу в сфері послуг для 

некваліфікованих робітників або робітників із середнім рівнем кваліфікації є 

значно кращими, аніж у первинному чи вторинному секторах економіки. До цього 
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можна додати загальну тенденцію до переважання бажання працевлаштуватися у 

сфері послуг, підтвердженням чого є зміна змісту освітніх програм на користь 

сервісної спеціалізації робочої сили, зростання частки жінок серед людей, які 

шукають роботу. 

Отже, проведене нами дослідження надає змогу стверджувати, що 

зародження і розвиток сервісної економіки та зростання значення сфери послуг є 

закономірним результатом змін у структурі світового господарства під впливом 

цивілізаційного розвитку суспільства, процесів економічного зростання та 

диференціації потреб. Зародження та розвиток сервісної економіки розпочався на 

початку 1960-х рр. у США та дуже швидко поширився у світовій економіці. 

Системна трансформація та перехід до економіки послуг супроводжувалися 

такими тенденціями: 

1) зростання частки сфери послуг у структурі національного ВВП; 

2) зростання рівня зайнятості у сфері послуг та одночасне зменшення 

кількості зайнятого населення в галузях сільського господарства та промислового 

виробництва; 

3) збільшення рівня доходу індивіда, домогосподарства, організації на 

сукупного національного доходу; 

4) зміна в структурі попиту домогосподарств та збільшення частки 

попиту на послуги; 

5) виникнення та розвиток попиту на професійні ринкові послуги з боку 

промислових підприємств та використання цих послуг як проміжного ресурсу 

виробництва; 

6) зростання обсягів пропозиції найманої праці у сфері послуг, що 

спричинено об’єктивними демографічними процесами, урбанізацією, 

підвищенням рівня оплати праці в сфері послуг; 

7) полегшення доступу економічних суб’єктів до передових 

комп’ютерних та інформаційних технологій. 

Аналіз доводить існування таких тенденцій економічного перетворення як у 

розвинутих країнах, так і в країнах, що розвивалися.  Предметне поле наукового 

пошуку вимагає подальших досліджень проблеми продуктивності праці у сфері 
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послуг в країнах з високим та низьким рівнем доходу, внеску цієї сфери до ВВП 

країн, змін у структурі виробництва та зайнятості. Методологічним 

інструментарієм аналізу сервісної економіки може бути виявлення еволюції 

структури споживання відповідно до показників секторальної еластичності 

попиту за доходом, рівня соціалізації розподілу доходів. У поєднанні з 

показниками технологічного рівня розвитку країни, динаміки середнього рівня 

цін, їх використання дає змогу стверджувати про збереження тенденцій змін 

структури витрат на користь послуг як глобальний тренд.     

   

 

1.2. Генеза та еволюція наукових підходів до дослідження сфери послуг 

 

Початок ХХІ століття характеризується закінченням переходу 

високоіндустріальних країн до сервісного типу організації економіки. 

Орієнтуючись на показники частки виробництва послуг у загальному обсязі 

виробництва суспільного продукту та рівня зайнятості у сфері послуг, дослідники 

сфери послуг стверджували про перехід до цього типу економічної системи. 

―Перехід від сільськогосподарської до індустріальної економіки, який розпочався 

в Англії та був повторений в усіх країнах Заходу, можна охарактеризувати як 

―революція‖. Перехід від індустріальної до сервісної зайнятості, що відбувся у 

США та спостерігався в усіх розвинутих країнах, проходив більш повільно, але 

його вплив на суспільство та економіку також мав ―революційні пропорції‖ [276]. 

Ці ―революційні пропорції‖, про які в своїх роботах писав американський 

економіст Віктор Роберт Фукс, стали найбільш помітними в останні роки, а 

зростання загального рівня зайнятості відбувається завдяки сфері послуг. США 

розпочали свій перехід до сервісної економіки в  60-х роках ХХ ст., в цей період 

74% зайнятих працювало у сфері послуг, для порівняння у Великій Британії — 71 

%, Німеччині — 62, в Україні (у складі СРСР) — 27 %.  

Економічна наука тривалий час звертала увагу на послуги лише як  на 

непродуктивну діяльність, саме тому їх роль та внесок у створення національного 
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доходу та добробуту населення була недостатньо досліджена та теоретично 

недооцінена. У науковій літературі до сьогодні збереглися стримані оцінки 

економічного значення послуги та її ролі у прикладній економіці з боку вчених, 

починаючи від представників меркантилізму та закінчуючи класичною школою 

політичної економії. В їхніх працях проводилися обережні та одиничні наукові 

дискусії щодо самої сутності послуги та дихотомії ―продуктивне —

непродуктивне‖. Ситуація була незмінною до кінця ХХ ст.  Зазначимо, що головні 

види економічної активності людини в третинному секторі економіки є 

орієнтованими на виробництво та споживання товарів сфери послуг або, за 

показниками динаміки зайнятості та структури ВВП, характеризується як 

постіндустріальне суспільство. Відзначимо, що незважаючи на факт 

―революційних‖ змін у структурі зайнятості та ВВП на користь послуг, які набули 

безпрецедентних масштабів, повного розуміння всіх причин, що призвели до 

цього,  в економічній літературі немає.   

Зокрема Колін Кларк у своїх роботах стверджував, що кінцевий попит з боку 

домогосподарств буде постійно зміщуватися в бік споживання послуг, 

збільшуючи й сервісну зайнятість. Основою його аналізу була теорія ―ієрархії 

потреб‖, яка стверджувала, що послуги задовольняють потреби вищого рівня 

порівняно з товарами. А зростання доходу індивіда також призводить до 

зростання його витрат у сфері послуг. Розглядаючи цю теорію, відзначимо, що 

сучасні темпи зростання зайнятості у сфері послуг вищі за темпи минулих 

періодів, що пояснюється зростанням попиту на послуги в суспільстві та 

зростанням суспільного доходу. Це, в свою чергу, дає нам право стверджувати, 

що обсяг виробництва послуг та рівень зайнятості в цій сфері будуть тим 

більшими, чим вищі показники суспільного добробуту на одну особу [248]. На 

відміну від К. Кларка, У. Баумоль досліджував у своїх роботах обсяг пропозиції 

послуг та розцінював її збільшення як одну з основних причин  зростання 

зайнятості у сфері послуг. Окрім цього він визначав, що головною причиною 

зростання зайнятості у сфері послуг є відмінності в темпах зростання 

продуктивності праці у різних галузях економіки. Автор стверджував, що 
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виконуючи аналіз у номінальних цінах, можна побачити незалежність обсягу 

попиту на товари та послуги від рівня доходу, це в свою чергу призводить до 

того, що частка послуг в обсягах сукупного виробництва суспільного продукту є 

сталою в часі. Зважаючи на те, що продуктивність праці у сфері послуг зростає 

меншими темпами ніж у промисловому виробництві, частка зайнятих в сфері 

послуг буде вищою в країнах з високим рівнем доходу. Якщо ж рівень заробітної 

плати в сфері послуг буде зростати такими ж темпами, як у середньому по 

економіці, частка послуг у номінальному ВВП також буде зростати. Таке 

зростання, однак, пояснюється не зростанням попиту на послуги, а 

―технологічною відсталістю‖ сфери виробництва послуг порівняно з 

промисловим виробництвом [227, c. 415—426]. Третьою причиною переходу до 

сервісної економіки та зростання зайнятості в третинному секторі економіки в 

літературі відзначався міжгалузевий поділ праці. Зазначимо, що останніми роками 

у прикладній економіці спостерігається ситуація, коли великі виробники 

промислової продукції та споживчих товарів передають функції управління 

бізнес-процесами та непрофільні для себе види економічної діяльності на 

аутсортинг до спеціалізованих обслуговуючих організацій. Під аутсортингом 

розуміється передача компанією частини її виробничих функцій стороннім 

виконавцям або угода, за якою виробничі завдання виконуються  зовнішніми 

організаціями або індивідами, які зазвичай є висококваліфікованими  експертами 

у цьому виді робіт. Аналізуючи ці  процеси, звернемо увагу на класифікацію 

економічної діяльності підприємств  залежно від кінцевого продукту 

виробництва. До виробничих підприємств зарахуємо ті, результатом діяльності 

яких є матеріальний товар. До сервісних організацій — результатом діяльності 

яких є послуга. Наприклад, якщо спеціалісти з управління комп’ютерною 

мережею працюють на виробничому підприємстві, то результати їхньої діяльності 

будуть зараховані до обсягів промислового виробництва. На відміну від таких 

самих працівників спеціалізованої сервісної організації, яка надає ідентичні 

послуги на ринку, їх результати діяльності будуть зараховані до сфери послуг. 

Виробниче підприємство прагне до спеціалізації своєї діяльності та віддає 
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обслуговування комп’ютерних мереж на аутсортинг сервісній організації. Це 

автоматично призводить до зростання обсягів виробництва та рівня зайнятості 

сфери послуг. Підтвердження цієї тезі ми також можемо найти в роботах У. 

Баумоля [228, c. 3—28]. Отже, до основних причин переходу суспільства до 

сервісної економіки, що отримало своє матеріальне втілення у зростанні рівня 

зайнятості в сфері послуг та частки внеску сфери послуг до ВВП слід віднести: 

1) зміна у структурі кінцевого попиту, з переважного попиту на товари 

до переважного попиту на послуги;  

2) поглиблення міжгалузевого поділу праці, виникнення та поширення 

аутсортингу, спеціалізація сервісних підприємств; 

3) посилення міжгалузевої різниці у продуктивності праці (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.  1.1. Передумови переходу до сервісної економіки 

   

       Джерело: розроблено автором 

Попит домогосподарств: 

- витрати ; 

- структура домогосподарств; 

- дохід домогосподарств; 

- трудові ресурси 
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Зародженням економічної думки, предметом дослідження якої стає сфера 

послуг, можна вважати праці К. Кларка, який незалежно від А. Фішера 

запропонував у своїх працях теорію трисекторної економіки. Відповідно до цієї 

теорії під впливом технологічного прогресу людства відбулися зміни в структурі 

виробництва та зайнятості — від сільського господарства до промислового 

виробництва, а згодом і до послуг. У своїй книзі ―Умови економічного прогресу‖ 

К. Кларк аргументує, що попит споживачів у майбутньому буде зосереджений на 

послугах внаслідок повного насичення попиту в матеріальних товарах та зміни 

системи людських потреб. Наголошуючи на важливості зростання попиту на 

послуги для економіки, він визнає, що відмінності у рівнях продуктивності праці 

є ще однією рушійною силою змін у структурі економіки та зайнятості. К. Кларк 

стверджує, що людська праця як виробничий фактор буде переміщена з галузей 

промислового виробництва, які характеризуються високим рівнем її 

продуктивності але стагнацією попиту на результати своєї діяльності, до сфери 

послуг з меншими темпами зростання продуктивності праці, але з активно 

зростаючим попитом [248]. Припущення автора були засновані на ретельному 

емпіричному дослідженні показників економічного розвитку, зокрема динаміки 

рівня зайнятості та динаміки сукупних витрат домогосподарств, значної кількості 

індустріально розвинутих країн. 

Послідовником К. Кларка був французький економіст Жак Фурастьє, але для 

нього низькі темпи зростання продуктивності праці у  сервісних галузях та 

зростання попиту на послуги означали, в першу чергу, величезну економічну 

надію щодо подолання безробіття у ХХ ст. [272].  

Пізніші представники американської економічної науки У. Баумоль та     У. 

Боуен надрукували спільну роботу, в якій ретельно проаналізували проблеми 

собівартості надання мистецьких послуг у тогочасній економіці [231].  У. Баумоль 

почав розвивати ці ідеї у своїх подальших роботах. Основна відмінність його 

поглядів від поглядів К. Кларка та Ж. Фурастьє полягала в тому, що автор вважав 

виробництво товарів та послуг сталим протягом певного періоду часу та оцінював 

його в номінальних цінах. Згідно з його дослідженнями обсяг виробництва послуг 
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та зайнятості в сфері послуг більший у країнах з високим рівнем доходу 

населення. Окрім доходу населення, провідною рушійною силою процесу 

переходу до сервісної економіки він вважав низьку продуктивність праці в 

нематеріальних галузях виробництва як у ретроспективі, так прогнозував її і в 

довгостроковій перспективі. 

Слід виокремити теоретичні погляди  американського економіста Віктора 

Роберта Фукса, який вперше опублікував свою працю ―Економіка послуг‖ у 1968 

р. У цій роботі проведений ретельний економічний аналіз першої сервісної 

економіки світу — економіки США, крім цього ця праця започаткувала два нові 

предмети дослідження економічної науки: сфера послуг та економіка послуг 

[276]. У роботі автор проаналізував значний масив економічної інформації, 

зокрема рівень попиту та бюджетні обмеження домогосподарств.  В. Фукс 

підтримував думку У. Баумоля щодо незначної ролі зміни структури попиту на 

послуги у процесах зростання обсягів зайнятості в сфері послуг, він відзначав 

також низький рівень продуктивності праці в обслуговуванні. Економіст 

проаналізував статистичні дані США в період 1938—1958 рр. та визначив, що 

еластичність попиту за доходом для товарів становить 0,97, окрім їжі та тютюну, 

де цей показник становив 1,05, а для персональних послуг —1,12. Ще однією 

перевагою роботи В. Фукса є дослідження причин низьких темпів зростання 

продуктивності праці в сфері послуг порівняно з промисловим виробництвом. 

Для цього він докорінно та принципово змінив методологію дослідження рівня 

продуктивності праці, замінивши показник кількості товару, виробленого одним 

найманим працівником, на показник ―витрати праці‖, під яким він розумів 

кількість відпрацьованих годин та витрачених знань і навичок робітника протягом 

цього періоду. Визначивши, що темпи зростання продуктивності праці у сфері 

послуг відстають від промислового виробництва головним чином тому, що 

покращення трудових навичок людини об’єктивно отримує менше відображення 

та можливостей до кількісної оцінки в сфері послуг, аніж у виробництві товарів. 

В. Фукс зміг порахувати це відставання у темпах зростання та оцінив його у 0,6 % 

на рік. Структура цього показника складається зі скорочення кількості робочих 
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годин у сфері послуг на 0,1 %, менших темпів покращення професійних та 

виробничих навичок робітника на 0,3 % та на 0,2 % меншої інтенсивності 

використання капіталу у виробництві послуг. Згідно з даними досліджень, 

використання показника номінальної частки послуг у номінальному розмірі 

виробництва сукупного суспільного продукту надасть завищену оцінку темпів 

переходу суспільства до переважного споживання послуг, а використання 

реальних показників  значно занизить темпи переходу. 

На нашу думку,  роботи В. Фукса є найбільш повними дослідженнями 

сервісної економіки в аспекті економічного аналізу та емпіричних досліджень. 

Він підтримував погляди У. Баумоля, що основною причиною переходу сучасного 

суспільства до сервісної економіки є різниця в темпах зростання продуктивності 

праці в різних галузях господарства, а зміну в структурі попиту та переважанні в 

ній послуг використовував для пояснення причин зростання зайнятості в сфері 

послуг (табл. 1.7).  

     Таблиця 1.7 

Порівняльний аналіз поглядів засновників теорії аналізу сфери послуг 

 

 
Автори теорії 

А. Фішер К. Кларк У. Баумоль В.Р. Фукс 

Період 

проведення 

дослідження 

1850—1930 1850—1945 1948—1995 1929—1965 

Методи 

дослідження 

Емпіричний,  

Історичний 

Історичний,  

Еконо-

метричний 

Емпіричний, 

Еконо- 

метричний 

Еконо- 

метричний 

Зміни в 

структурі 

зайнятості 

Змінюється 

структура зайнятості 

від сільсько-

господарського до 

промислового 

виробництва, далі до 

сфери послуг 

— 

Зростає 

зайнятість   у 

сфері послуг           

через  їх 

технологічну 

відсталість 

Зростає 

зайнятість      у 

сфері послуг 

через низьку 

продуктив-

ність  праці в 

цій галузі 

Зміна                  

у структурі 

попиту 

Послуги є товарами 

розкоші та 

поглинають 

зростання обсягів 

попиту 

Враховуючи 

еволюцію 

економічної 

системи, попит на 

товари 

промислового 

виробництва 

впаде на 20 — 25 

%, на товари  

Частка послуг є 

сталою в 

категоріях 

вимірювання 

реальних 

показників 

динаміки 

економіки  

Частка послуг у 

реальному 

обсязі 

виробництва є 

сталою 
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Продовж. табл. 1.7 

  

сільського 

господарства на 

10 %, зросте на 

послуги на 70 % 

  

Продуктивність 

праці 

Зростає швидше 

обсягів попиту, 

вимагає 

перерозподілу 

ресурсів на користь 

сфери послуг 

Реальний 

продукт праці   у 

галузі сільського 

господарства      

найменший,   у 

галузях 

промислового 

виробництва    та 

послуг  

приблизно 

однаковий 

Більшість послуг      

є технологічно 

відсталими              

та страждають        

від низької 

продуктивності 

праці 

Продуктивність 

праці у сфері 

послуг             є 

низькою через 

відставання 

трудових 

навичок 

працівників та 

більшої 

кількості 

робочих годин 

Резюме 

дослідження 

Етапами 

економічного 

розвитку: 

первинний, 

вторинний та 

третинний сектори, 

економічні ресурси 

перерозподіляються 

на користь 

третинного, 

спостерігається 

зростання попиту       

на послуги  

Міжнародна 

різниця              у 

структурі 

зайнятості          

є результатом 

зміни структури 

попиту та 

перерозподілу 

трудових 

ресурсів на 

користь менш 

продуктивних 

галузей 

Відбуваються 

процеси 

деіндустріалізації 

через низьку 

продуктивність 

праці у сфері 

послуг та 

становлення 

сервісної 

економіки в усіх 

розвинутих 

країнах 

Сфера послуг 

має швидші 

темпи 

зростання 

зайнятості, 

скорочення 

робочого часу, 

зростання 

продуктивних 

навичок. 

Промислове 

виробництво —

швидше 

зростає обсяг 

капіталу та 

прискорений 

технічний 

прогрес 

  

Джерело: розроблено автором 

Подальший аналіз наукової економічної літератури довів, що розвиток 

теоретичних поглядів на причини переходу суспільства до сервісної економіки 

диверсифікувався на напрями аналізу  класифікації та перегрупування послуг, 

зміни структури попиту, міжгалузевого поділу праці, різниці продуктивності 

праці у різних галузях економіки. 

  Серед передумов для перегрупування послуг згадувався технічний прогрес 

та технологічна озброєність процесу виробництва послуги, але в основному 

дослідники  використовували такі ознаки видів послуг та сервісної активності:  
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попит на послуги визначається їх пропозицією, форма надання послуги, кількість 

людських знань та навичок, які застосовуються в процесі виробництва послуги. 

Для подальшої класифікації та специфікації видів послуг вчені застосовували такі 

критерії: 

1) зв'язок послуги з процесом поширення товарів (транспортні послуги, 

торгівля); 

2) використання послуги в процесі виробництва товарів (банківські 

послуги, страхування, інжиніринг); 

3) соціалізація послуги (охороно здоров’я, освіта); 

4) кастомізація послуги (ресторанні послуги, послуги готелів, салонів 

краси). 

Така четвертинна класифікація послуг була вперше розроблена М. 

Катузіаном [308, c.362 – 382] у 1970 р., згодом вона була доопрацьована та 

розширена, використовувалася в працях Й. Cінгельмана, Т. Елфрінга, М. 

Кастельса. 

Американський економіст Фріц Шарп у 1996 р. також виконав 

перегрупування та декласифікацію послуг, використовуючи практичні 

рекомендації та матеріали міжнародних стандартів класифікації видів економічної 

діяльності. Він поєднав транспортні послуги, послуги складування та зберігання, 

зв’язок, фінансові послуги, страхові в одну велику групу виробничих послуг. 

Торгівля, громадське харчування, готельні та соціальні послуги були об’єднані в 

групу приватних послуг. Цю класифікацію він розглядав  як грубий інструмент 

для визначення основних відмінностей у процесі формування попиту на послуги, 

які орієнтовані та активно застосовуються в процесі промислового виробництва 

та іншими послугами. Даний розподіл дуже подібний до класифікації Й. 

Сінгельмана 1978 р., але не повністю копіює її. У своїх дослідженнях Ф. Шарп 

відзначав, що рівень зайнятості в секторі послуг, які орієнтовані на виробництво 

товарів (виробничих послуг), майже однаковий в усіх індустріально розвинутих 

країнах, а зайнятість у секторі приватних послуг суттєво відрізняється. 

Поясненням цього феномену, на його думку, є те, що товари, які беруть участь в 
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міжнародній торгівлі, виробляються з приблизно однаковими витратами праці та 

споживаються у приблизно однакових обсягах. Це означає, що лише рівень 

спеціалізації чи залучення до виробництва аутсортингових організацій впливають 

на розподіл економічно активного населення між промисловим виробництвом і 

галузями виробничих послуг. Різниця ж в галузях приватних послуг залежить від 

показників кількості працездатного населення, вартості праці та рівня суспільного 

добробуту. 

 У працях Ф. Шарпа також досліджуються особливості та відмінності між 

послугами з поширення товарів та виробничими послугами, які у сукупності 

мають забезпечувати безперервність процесу промислового виробництва. Крім 

того, вчений розрізняє та однак зараховує до виробничих послуги, які 

використовуються  як проміжні економічні витрати у процесі виробництва та 

послуги, які пов’язані з виробництвом, але можуть споживатися окремо 

кінцевими споживачами. На практиці такі послуги дуже важко розрізняти, 

наприклад банківські послуги, тому було б набагато доречніше класифікувати та 

перегрупувати всі види послуг на основі критерію кінцевого продукту галузі 

виробництва та суб’єкта його споживання.  Запропонована у теорії ―Кінцевого 

продукту‖ класифікація послуг визначала: 

1) послуги проміжного споживання; 

2) послуги приватного споживання; 

3) послуги державного споживання; 

4) інвестиційні послуги; 

5) експортно-імпортні послуги. 

Дана теорія сконцентрована на аналізі поділу праці, в її межах наголошується 

на необхідності поєднання всіх продуктивних видів діяльності, які необхідні для 

виробництва однієї одиниці кінцевого продукту, для розуміння джерела 

виникнення продукту, визначення та прогнозування попиту на нього. Вона була 

запропонована в працях Дж. Руссо та Р. Щеттката [377, c. 173—188] у 1998 р.   

Іспанський соціолог-постмарксист М. Кастельс не оминав у своїх роботах і 

дослідження економічної сфери людського суспільства. Він спирався на 
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класифікацію економічної діяльності людини Й. Сінгельмана, але доповнює її 

діяльністю з обробки інформації (телекомунікаційні послуги, фінансові, 

страхування тощо) та діяльністю з обробки товарів (видобувна промисловість, 

конструювання тощо). На підставі такого аналізу він розраховує два індекси 

динаміки зайнятості, у якості індикаторів розвитку суспільних відносин:   

1) відношення зайнятості у сфері послуг до зайнятості у сфері 

промислового виробництва; 

2) відношення зайнятості у сфері обробки інформації до зайнятості у 

сфері обробки товарів. 

Аналізуючи ці індекси, М. Кастельс приходить до такого висновку: 

зважаючи на структуру зайнятості економічно активного населення, економіка 

США орієнтована, швидше, на виробництво послуг ніж чітко на процеси та 

діяльність з обробки інформації. Економіки Великої Британії, Канади та Франції 

мають індекси, подібні до США. Економіки Німеччини та Італії мають значно 

нижчі індекси, але швидкозростаючий рівень зайнятості у сфері послуг щодо 

обробки і передачі інформації. Це означає, що тенденції до зростання зайнятості у 

сфері послуг взагалі та в сегменті послуг, спрямованих на обробку інформації, 

були характерні для всіх розвинутих країн [245, c. 201—326].  Далі М. Кастельс 

виконує перегрупування сфери послуг, ґрунтуючись на попередніх економічних 

дослідженнях Ф. Махлупа [328] та М. Пората [370], які виділяли окремий 

інформаційний сектор економіки, включаючи до нього економічну діяльність 

людини з виробництва комп’ютерного обладнання, перетворення, передачі або 

транспортування інформації, продаж інформації, приватні наукові дослідження, 

освіту, послуги пошти та комунальне управління. Отже, подальші спроби 

перегрупування та декласифікації послуг ґрунтувалися на критеріях ступеня 

залучення інформаційних ресурсів та людських знань до їх виробництва. 

Використовуючи цей принцип свої дослідження у 90-х рр. ХХ ст. проводили П. 

Албін та Е. Апельбаум. Вони дійшли висновку, що зайнятість у галузях 

інформаційних і комунікаційних послуг, промисловому виробництві зростала 

швидше ніж в ―інших‖ галузях виробництва, до яких належали будівництво, 
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виробництво товарів широкого вжитку, транспорт, та галузях ―інших‖ послуг — 

охорона здоров’я, рекреація, утримання житла, ресторанне харчування, торгівля, 

охорона тощо (табл. 1.8). 

       Таблиця 1.8.  

Темпи зростання галузей виробництва, розподілених за ознакою ступеня 

залучення інформаційних ресурсів та людських знань    до їх виробництва у 

1973—1987 рр. 

 

Галузі економіки 

Темпи зростання 

зайнятості 

Темпи зростання 

обсягів виробництва 

Непряме зростання 

продуктивності праці 

1973—          

1979 

1979—

1987 

1973—

1979 

1979—

1987 

1973—

1979 

1979—

1987 

Видобувні галузі 0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 

Виробництво 

інформації та знання 
3 1,1 4,4 2,8 1,4 1,7 

Інше виробництво 1,3 0 1,4 1,6 0,1 1,6 

Інформаційні 

послуги та послуги з 

передачі знання 

3,5 3 3,2 2,8 ‒0,3 ‒0,2 

Інші послуги 2,8 2,5 3,3 2,9 0,5 0,4 
 

Джерело: [214, с. 36 – 53].   

 

На думку авторів, у цей період відбувався процес ―деіндустріалізації — 

існування відносно невеликого за розміром інформаційного сектору економіки та 

сектору виробництва знань, зниження зайнятості у сфері виробництва товарів, 

призводить до переходу людського суспільства до такої моделі зростання 

економіки, яка характеризується низьким рівнем заробітної плати та низькою 

продуктивністю праці. З нашого дослідження можна зробити висновок, що 

процеси зростання зайнятості у сфері послуг призвели до зростання дуалізму в 

економіці США‖ [214, c. 36 – 53]. Серед несподіваних результатів цього 

дослідження є констатація того, що сектори інформаційних послуг та 

виробництва знань не характеризуються зростанням продуктивності праці, а 

навіть навпаки продуктивність праці постійно знижувалася в цих галузях. Така 

ситуація могла бути ознакою того, що відмінності між технологічно застійними та 

технологічно прогресивними послугами не подібні до відмінностей між 

послугами, в основні яких лежить  інформація, та послугами, в основі яких — 
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знання. Окрім іншого, це могло свідчити про недосконалість системи обліку та 

аудиту послуг.  

Наступним у світовій економічній літературі методом дослідження та аналізу 

зміни розміру сфери послуг є метод розподілу економіки на сектор послуг та 

сектор виробництва товарів; ґрунтується цей розподіл на визначенні промислових 

та сервісних професій. Перевагою цього методу дослідження є те, що він враховує 

та визначає всі види сервісної економічної активності незалежно від галузі, в якій 

вони мають відбуватися. Тим самим вводиться в науковий обіг та дається 

визначення процесу тертиаризації — одночасне зростання рівня зайнятості у 

сфері послуг та зменшення його рівня у сферах сільського господарства та 

промислового виробництва. На основі цього методу в 1999 р. економісти Р. 

Фріман та Р. Щетткат виконали порівняльний аналіз економік США та ФРН (табл. 

1.9). 

     

Таблиця 1.9 

Порівняльна характеристика частки зайнятих у сфері послуг та  сервісних 

професіях в економіках ФРН та США у 1980—1990 рр. 

 

Показник 
ФРН США 

Порівняння ФРН 

та США 

1980 1990 1980 1990 1980 1990 

Частка зайнятих, % 

Сфера 

послуг/сервісна 

професія 

61 68 75 78 ‒13 ‒10 

Частка відпрацьованого часу в еквіваленті повної зайнятості, % 

Сфера 

послуг/сервісна 

професія 

60 67 73 76 ‒13 ‒9 

 

Джерело: [268] 

 

У результаті цього аналізу вони визначили, що в економіці ФРН у сфері 

послуг працює 61 % від всього зайнятого населення, проте сервісні професії мали 

68 % зайнятих робітників. Це означає, що у промисловому виробництві деякі 

наймані працівники виконують функції, притаманні сфері послуг, а у сфері послуг 

деякі працівники залучені до процесів промислового виробництва. Ця різниця є 
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більшою в економіці ФРН, аніж в економіці США. Висновками з цього 

дослідження стало те, що дві провідні економіки світу менше відрізняються одна 

від одної у випадку, коли аналізується кількість зайнятих, що мають професію, 

характерну для сфери послуг, аніж коли просто характеризується структура 

зайнятості. Однак ця різниця все одно становить близько 10 %. Отже, не 

зважаючи на подібність наукових підходів до структури зайнятості, між ними є 

певні відмінності (табл. 1.10). 

 

    Таблиця 1.10 

Порівняльна характеристика наукових поглядів щодо структури зайнятості 

 

 

Автори теорії 

Т. 

Елфрінг 
Ф.Шарп 

Й. 

Сінгельман 

М. 

Кастельс 

П. Албін, 

Е. Апель-

баум 

Р. Фріман ,  

Р. Щетткат 

Період 

досліджен-

ня 

1960—

1984 

1970—

1981 
1920—1970 

1920—

1990 

1973—

1987 
1970—1999 

Методи 

досліджен-

ня 

Еконо-

метрич-

ний, 

Описовий 

Еконо-

метричний, 

Описовий 

Емпіричний, 

Описовий 
Описовий 

Еконо-

метрич-

ний 

Описовий 

Еконо-

метричний 

Зміни у 

структурі 

зайнятості 

У сфері 

послуг 

неухильн

о зростає 

У сфері 

послуг 

зростає та 

займає 

більше 1\3 

всього 

економічно 

активного 

населення 

У сфері 

послуг 

зростає, але 

перехід 

зайнятих із 

сільського 

господарст-

ва до 

промислово-

го 

виробництва 

далі до 

сфери 

послуг не є 

обов’язко-

вим 

У сфері 

послуг 

зростає, 

але перехід 

зайнятих із 

сільського 

господарст

ва до 

промисло-

вого 

виробницт

ва далі до 

сфери 

послуг не є 

обов’язков

им 

Зростає 

через 

високі 

темпи 

зростання 

зайнятост

і в сфері 

інформаці

йних 

послуг та 

послуг з 

передачі 

знання 

Частка 

зайнятих в 

сфері послуг 

більша в 

економіці 

США аніж у 

економіці 

ФРН 

Зміна в 

структурі 

попиту 

— — 

Чим вище 

рівень ВВП 

на одну 

особу, тим 

вищий 

рівень  

— — — 
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Продовж. табл. 1.10 

   
попиту на 

послуги 
   

Продук-

тивність 

праці 

Продукти

вність 

праці в 

сфері 

послуг 

постійно 

зростає, 

але вона 

все одно 

нижча 

приблизн

о на 40% 

за 

промисло

ве 

виробни-

цтво 

— — — — — 

Резюме 

дослідженн

я 

У 1960-ті 

роки, 

збільшен

ня частки 

зайнятост

і у сфері 

послуг 

було 

пов'язано 

з 

соціальни

ми 

послугам

и; у 1970-

х і 1980-х 

рр. з 

виробнич

имита 

персональ

ними 

послугам

и 

Канада, 

Японія, 

США, 

Швейцарія 

мають 

високий 

рівень 

зайнятості 

в сфері 

приватних 

та 

суспільних 

послугах, 

Швеція, 

Данія, 

Велика 

Британія і 

Норвегія 

навпаки 

Порівняння 

галузевих 

перетворень 

в структурі 

зайнятості в 

показує, 

перехід до 

економіки 

послуг 

відрізнявся 

Західній 

Європі, 

Північній 

Америці та 

Японії 

Перехід до 

сервісної 

економіки 

спричинив 

значне 

скорочення 

рівня 

зайнятості 

в 

промислов

ому 

виробницт

ві в 1970-х 

рр. 

Зростанн

я рівня 

зайнятост

і в сфері 

послуг 

призвело 

до 

дуалізму 

в 

економіці  

США 

Домогоспод

арства в 

США 

витрачають 

велику 

частку своїх 

доходів на 

послуги, їх 

члени 

менше 

зайняті в 

промислово

му 

виробництві 

аніж у ФРН 

 

Джерело: розроблено автором 

Окремо  акцентуємо нашу увагу на тому, що в економічній літературі можна 

зайти перелік наукових досліджень з тематики трансформації світової економіки 

на сервісноорієнтовану, що ґрунтуються на аналізі структури споживчого попиту 
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та динаміки змін у цій структурі. При чому в роботах чітко можна виокремити дві 

основні думки: 

1) зміни у структурі споживчого попиту відсутні; 

2) зміни у структурі зайнятості повністю відображають зміни у структурі 

попиту. 

У 1985 р. були опубліковані дослідження Р. Самерса [403, c. 27 – 48], в яких 

відверто використовується структура промислового виробництва  як підґрунтя та 

основа для аналізу  та визначення структури попиту в країнах з різним рівнем 

добробуту. Р. Самерс стверджує, що за умови розрахунку обсягу промислового в 

національній грошовій одиниці та з використанням національного масштабу цін 

існує прямий позитивний звʼязок між рівнем доходу населення та часткою послуг 

у структурі ВВП національної економіки. Однак, якщо розрахунки та аналіз 

виконуються з використанням світового масштабу цін та в міжнародних вільно 

конвертованих грошових одиницях зростаючий тренд перетворюється на 

горизонтальну криву. На основі такого дослідження автор робить свій висновок 

щодо незалежності обсягу споживання послуг від  рівня доходу. У. Баумоль у 

2001 р. використав дослідження Р. Самерса для підтвердження своєї гіпотези, що 

частка послуг у структурі промислового виробництва в реальних цінах є сталою. 

Світовий масштаб цін, таким чином, використовується з метою корекції 

національних відмінностей в обсягах виробництва та ціни кінцевої продукції. 

Головним результатом такої корекції є завищений показник частки сфери послуг 

у національній економіці для менш розвинутих країн. Тобто, якби менш розвинуті 

країни мали той самий масштаб цін, що і розвинуті — обсяг попиту на послуги у 

їх національних економіках був би сталим. 

Виконаний В. Фуксом аналіз попиту домогосподарств на товари та послуги 

доводить, що еластичність попиту на послуги є дещо вищою ніж на товари. Він 

також свідчить, що еластичність попиту за доходом для матеріальних товарів 

перебуває під значним впливом попиту на їжу. Виключення їжі зі списку товарів, 

які аналізуються, призвело до того, що показник еластичності попиту за доходом 



74 
 

для матеріальних товарів став трохи більшим за 1, що зрівняло його з аналогічним 

показником для послуг [276].   

Інший американський економіст Дж. Гершуні підтримував та розвивав 

теорію нової індустріальної економіки, та характеризував її як економіку 

самообслуговування, яка заснована на постійному та безперервному попиті 

домогосподарств на промислові товари. Дж. Гершуні проводив дослідження 

бюджетів домогосподарств Великої Британії в період 1953—1974 рр. Він зробив 

висновок, що приватний попит з боку домогосподарств на послуги в цей період 

зменшився, тому що був заміщений попитом на сучасну побутову техніку, яка 

стала більш доступною в результаті НТП та вирішувала велику кількість завдань 

побутового обслуговування домогосподарств [279]. Дж. Сколка у своїх роботах 

підтримував ці дослідження та їх висновки [395].  

Окремо від попиту домогосподарств, іншим важливими частинами 

сукупного попиту є державні витрати та попит експортерів, які також можуть 

багато в чому пояснити зміни в структурі кінцевого попиту. Наприклад,  В. Фукс 

у своїх працях досліджував витрати місцевих бюджетів органів влади та 

відзначав, що коефіцієнт їх еластичності за доходом становить 1,07.  

Англійські вчені Р. Роуторн та Дж. Уеллс у своїй дискусії з приводу 

зменшення рівня зайнятості в промисловому виробництві Великої Британії 

стверджували, що найважливішим чинником, який пояснює диференціацію в 

структурі зайнятості у розвинутих країнах є їх міжнародна торговельна 

спеціалізація [374]. Тобто, країни з високим коефіцієнтом відношення чистого 

експорту промислової продукції до ВВП будуть мати більшу частку зайнятих у 

промисловому виробництві ніж чисті імпортери промислової продукції. А це 

означає, що аналіз впливу структури попиту на структуру зайнятості не може 

бути обмежений лише внутрішнім попитом та обсягом споживання 

домогосподарств. 

Отже, аналіз структури споживчого попиту та динаміки змін у цій структурі 

в розглянутих теоріях дає різні результати (табл. 1.11). 
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Таблиця 1.11 

Порівняльний аналіз теорій, які ґрунтуються на аналізі структури 

споживчого попиту та динаміки змін у ній 

 

 

Автори теорії 

Р. Самерс Дж. Гершуні 
Р. Роуторн, 

 Дж. Уеллс 

Період дослідження 1970—1975 1953—1974 1952—1982 

Методи дослідження Економетричний 
Економетричний, 

Емпіричний 
Економетричний 

Зміна у структурі 

попиту 

Відбувається зростання 

частки сфери послуг у 

ВВП країни зі 

зростанням сукупного 

доходу у національних 

цінах, якщо проводити 

аналіз у світових цінах 

—такий зв'язок 

відсутній  

Спостерігається значне 

зростання витрат у 

сфері послуг, якщо 

включати до неї галузі 

освіти та охорони 

здоров’я  

У вимірі реальних цін 

відсутнє зростання 

витрат у  сфері послуг 

у промислових країнах 

Продуктивність праці — 

Менша у сфері послуг 

аніж у промисловому 

виробництві 

Менша у сфері послуг 

аніж у промисловому 

виробництві 

Міжгалузевий поділ 

праці 
— 

Використання послуг  

як необхідного ресурсу 

виробництва постійно 

зростає 

— 

Резюме дослідження 

До 1975 р. зростання 

доходу населення не 

викликало зростання 

попиту на послуги, але 

після 1975 р. в усіх 

країнах світу присутній 

взаємозв’язок між 

зростанням доходу та 

зростанням попиту на 

послуги 

Приватні витрати в 

сфері послуг поступово 

заміщуються 

зростанням витрат на 

побутову техніку та 

самообслуговування 

У зрілій економіці 

процеси 

деіндустріалізації 

можуть 

супроводжуватися як 

зростанням, так і 

падінням обсягів 

реалізації. Не існує 

чітких рекомендацій 

щодо досягнення 

економічного розвитку 

за допомогою 

структури або сталості 

зовнішньої торгівлі 

 

Джерело: розроблено автором 

У подальших економічних дослідженнях йдеться, що розподіл на ―чистих‖ 

виробників і споживачів послуг не може бути досконалим. Адже в сучасній 

прикладній економіці є велика кількість послуг, яка одночасно постає в ролі 

обов’язкової умови виробництва промислової продукції та може задовольняти 

кінцевий попит споживача на послугу і навпаки. Так, серед американських вчених 

панує думка, що 25 % ВВП США зароджується у сфері послуг та використовує 
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послуги як обов’язкову та необхідну умови початку процесу промислового 

виробництва. В економічній літературі  поширене припущення про те, що в 

основі поділу на виробників та споживачів послуги лежить показник 

―продуктивність‖ послуги. Тобто послуга є продуктивною тільки тоді, коли вона 

робить обов’язковий внесок у виробництво та/або реалізацію і поширення товарів. 

Але, на нашу думку, це твердження виглядає як звеличування промислового 

виробництва та повертає нас до часів фізіократів, які вважали, що добробут 

формується лише у сфері сільського господарства, бо ніхто не може їсти засоби 

праці. Зниження частки зайнятості не повинно обов’язково супроводжуватися 

зменшенням обсягу виробництва. Цілком можлива ситуація, коли зростання 

обсягів виробництва є результатом збільшення продуктивності праці та 

супроводжується процесом скорочення кількості найманих працівників. Р. 

Роуторн та Дж. Уеллс, наприклад, визначають як позитивні ознаки процесу 

―деіндустріалізації‖ зростання продуктивності праці в промисловому 

виробництві, зростання його обсягів та одночасне скорочення рівня зайнятості в 

цій сфері. Тим не менше ця ситуація не призводить до зростання рівня безробіття, 

тому що сфера послуг зростає з достатніми темпами для того, щоб поглинути 

звільнених зі сфери промислового виробництва робітників [374]. Крім того, добре 

відомо, що попит на продукцію сільського господарства не зростає одночасно зі 

зростанням продуктивності праці в ньому. Так на сьогодні обсяг виробництва у 

сільському господарстві набагато вище ніж у попередні століття, а працює в 

ньому не більше 5 % від всього зайнятого населення.  

На нашу думку, найбільш доречним методом визначення внеску сфери 

послуг до валового продукту в економіці є метод вхідного-вихідного аналізу. Цей 

метод надає змогу ідентифікувати, яка частка результатів виробництва сфери 

послуг використовується в якості ―проміжного‖ ресурсу виробництва, а яка для 

кінцевого споживання. П. Петі, К. Грехальн та М. Грегорі, Г. Руссо та  Р. Щетткат 

використовували такий аналіз для визначення рівня міжгалузевого поділу праці в 

економіці та ступеня передачі на аутсортинг виробничих функцій зі сфери 

промислового виробництва до сфери послуг. Адже дослідження впливу зміни 



77 
 

структури кінцевого попиту на галузеву структуру зайнятості вимагає аналізу 

взаємозалежної виробничої структури вертикально інтегрованих секторів 

економіки. Висновки щодо тенденцій зміни ціни кінцевого продукту, які були 

отримані з аналізу продуктивності на рівні галузі, можуть бути некоректними та 

вводити в оману дослідників, якщо менш продуктивні види діяльності були 

віддані на аутсортинг з промислового виробництва до сфери послуг. З метою 

подолання цієї проблеми Г. Руссо та Р. Щетткат розробили концепцію ―Зайнятість 

кінцевого продукту‖, яка стверджує про необхідність урахування всіх 

продуктивних дій, що необхідні для отримання кінцевого продукту виробництва. 

На додачу до цієї гіпотези вони створили систему виміру продуктивності праці 

вертикально інтегрованих галузей економіки — ―Продуктивність кінцевого 

продукту‖. У табл. 1.12 відображені відповідні дослідження щодо розподілу 

продукції промислового виробництва та сфери послуг у валовому внутрішньому 

продукті. З даних цієї таблиці можна зробити висновок, що, наприклад, у 1972 р. в 

економіці США 11,9 % обсягів валового продукту промислового виробництва 

було створено у сфері послуг в якості попередніх послуг. До 1990 р. їх частка 

зросла до 13,2 %. Несподівано вчені визначили, що на початку 70-х рр. ХХ ст.  у 

країнах Європи частка ―посередницьких‖ послуг у валовому внутрішньому 

продукті промислового виробництва була схожа на ситуацію в економіці США, 

але зростала швидшими темпами. До 1990 р. Німеччина та Франція випередили в 

цьому показнику США.  За винятком Великої Британії, в економіці цієї країни 

частка промислового виробництва у валовому продукті послуг була більш-менш 

стабільною, що означає відносно стабільний поділ праці серед цих галузей. 

У 2001 р. К. Грехальн та М. Грегорі провели подібне дослідження економіки 

Великої Британії в період з 1979 по 1990 рр., яке підтвердило висновки 

попередніх авторів, що відбувається поступова передача економічних функцій зі 

сфери виробництва до сфери послуг шляхом аутсортингу, але терміни такої 

передачі є помірними, еволюційними. 
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     Таблиця 1.12  

Частка наявності проміжних продуктів у галузях виробництва товарів та 

послуг, % до загального обсягу виробництва 

 

Рік 

Наявність проміжного продукту 

послуги в галузі промислового 

виробництва 

Наявність проміжного продукту 

промислового виробництва у сфері послуг 

США 

1972 11,91 7,66 

1977 12,65 7,18 

1990 13,19 6,85 

Німеччина 

1978 12,98 9,65 

1990 16,73 8,24 

Франція 

1972 10,82 6,55 

1977 11,77 6,54 

1990 16,77 5,84 

Велика Британія 

1968 9,16 9,99 

1979 10,22 16,03 

1990 13,14 16,09 

  

Джерело: [374, с. 173-188]. 

 

Проте і в сфері послуг механізм аутсортингу активно застосовується. Крім 

того, наголосимо на дослідженні Р. Фрімана та Р. Щеттката, які також 

підтвердили ці дослідження та їх висновки, тим самим унеможлививши критику 

отриманих результатів, для досягнення яких використовували метод вхідного-

вихідного аналізу [268].  

Досліджуючи особливості ―прямої‖ (зайнятість у межах визначеної сфери 

економічної системи) та ―опосередкованої‖ зайнятості (зайнятість у споріднених 

галузях одного виробничого ланцюга) у різних сферах економіки Г. Руссо та Р. 

Щетткат відзначили, що у промисловому виробництві відношення ―прямої‖ 

зайнятості до ―опосередкованої‖ в економіці США вище ніж у Франції та 

Німеччині, табл. 1.13. Проте частка проміжного внеску у виробництво у США 

нижча ніж у цих країнах. 

 

 

 



79 
 

   Таблиця 1.13 

Відношення рівня ―прямої‖ до ―опосередкованої‖ зайнятості у обраних 

країнах 

 

 
Німеччина Японія США Франція 

1978 1990 1970 1990 1972 1990 1972 1990 

Середній рівень 

в економіці 
2,89 2,68 3,46 2,95 3,2 3,09 3,21 3,31 

Важка 

промисловість 
2,64 2,27 2,8 2,64 2,92 2,66 2,69 2,49 

Виробництво 

товарів 

загального 

споживання 

2,65 2,35 2,93 2,86 2,39 2,44 2,62 2,39 

Сфера послуг 3,43 3,43 4,39 3,45 3,74 3,77 4,09 4,76 

 

Джерело: [268, c. 148-149] 

  

 Результати даних досліджень узгоджуються з іншими даними, які свідчать, 

що розрив у продуктивності між сферою послуг та промисловістю у США більше 

ніж у європейських країнах. Та в усіх цих країнах у сфері послуг відношення 

―прямої‖ до ―опосередкованої‖ зайнятості значно вище ніж у промисловому 

виробництві. Ці висновки аналогічні до висновків досліджень К. Грінхельга та М. 

Грегорі [285] для економіки Великої Британії. В табл. 1.4 проведений 

порівняльний аналіз теорій дослідження міжгалузевого поділу праці. 

 

    Таблиця 1.14 

Порівняльний аналіз теорій дослідження міжгалузевого поділу праці 

 

 

Автори теорії 

П. Петі 
К. Грінхельг,  

М. Грегорі 
Г. Руссо, Р. Щетткат 

Період дослідження 1973—1982  1979—1990 1969—1990 

Методи дослідження 

Економетричний, 

Метод ―витрати-

випуск‖ 

Метод ―витрати-

випуск‖ 

Економетричний, 

Метод ―витрати-

випуск‖ 

Зміна в структурі 

попиту 

30—35 %  — 

приватні послуги 

домогоспо-дарств,   

15—20 % — 

інтегровані послуги, 

5—10 % — інші 

послуги, 10 % —  

Значне зростання, 

особливо в сегменті 

фінансових послуг 

Відповідно до теорії 

―Кінцевого 

продукту‖, кінцевий 

попит на послуги 

значно зростає 
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Продовж. табл. 1.14 

 
освіта та охорона   

здоров’я 
  

Продуктивність праці — 

Продуктивність праці 

у сфері послуг майже 

досягла аналогічного 

показника усфері 

промислового 

виробництва, але 

існує значний розрив 

у продуктивності між 

різними видами 

послуг 

— 

Міжгалузевий поділ 

праці 

У 1975 р. 

екстерналізація 

становила приблизно   

4 % у сфері 

промислового 

виробництва 

Зростає в межах 

сфери послуг, а не 

між промисловим 

виробництвом та 

сферою послуг 

Зростає незначними 

темпами. Високий 

рівень спеціалізації в 

економіці США не 

може бути 

підтверджений 

відповідними 

статистичними 

даними 

Резюме дослідження 

Тренди економіки 

послуг: 1) економіка 

послуг більш 

розвинута в США 

ніж в Європі; 2) 

темпи зростання 

торгівлі товарами 

аналогічні до послуг, 

але послуги мають 

меншу частку в 

міжнародній торгівлі; 

3) зростає обсяг 

послуг фінансового 

посередництва; 4) у 

періоди 

економічного спаду 

та зростання 

зайнятість у сфері 

послуг є стабільною 

Від початку 1980-х 

рр., сектор послуг є 

головною рушійною 

силою виробництва і 

створення нових 

робочих місць, 

зокрема, шляхом 

зростання попиту на 

послуги  як проміжні 

продукти 

виробництва 

Тренди економіки 

послуг: 1) остаточна 

трансформація 

попиту від товарів до 

послуг; 2)зменшення 

зайнятості у сфері 

виробництва; 3) 

частка проміжних 

послуг у виробництві 

валової продукції в 

США менша ніж у 

Німеччині; 4) 

загальне підвищення 

продуктивності 

праці, головним 

чином у результаті 

підвищення 

продуктивності в 

сфері послуг 

 

Джерело: розроблено автором 

У сучасній економічній літературі широко висвітлені дослідження щодо 

аналізу різниці в продуктивності праці різних галузей народного господарства як 

головної передумови переходу людського суспільства до сервісної економіки. 

Основоположником таких досліджень вважається У. Баумоль. Одним із 



81 
 

найвідоміших результатів його аналізу причин зростання частки послуг у 

структурі економіки є так звана ―Економічна хвороба‖ або ―Ефект Баумоля‖. 

Сутність цього ефекту полягає у постійному збільшенні заробітної плати 

найманих працівників, яке є не результатом зростання їхньої продуктивності 

праці, а   відповіддю на зростання середньої заробітної плати у суспільстві та 

інших секторах економіки. Оригінальні дослідження цього феномену були 

виконані автором на прикладі мистецьких послуг. У своїй праці У. Баумоль 

відзначав: для того, щоб зіграти твори Бетховена у сучасному театрі, необхідна 

ідентична кількість виконавців, як і в раніше, у ХІХ ст. Отже, продуктивність 

праці музикантів є сталою, а, з іншого боку, їхня заробітна плата значно зросла  

порівняно з ХІХ ст. У категоріях сучасної економіки ми можемо визначити багато 

секторів послуг, які характеризуються високою трудомісткістю їх надання, але 

продуктивність праці в яких або зовсім не зростає в часі, або зростає незначними 

темпами: освіта, медичне обслуговування тощо. Для більш повного розуміння 

відзначимо, що викладач університету витрачає майже однакову кількість часу  

для підготовки до лекції або написання статті чи підручника. Така ситуація 

пояснюється особливістю цього виду послуг, які є результатом продуктивної дії 

людського організму. Людський організм неможливо перетворити, змінити чи 

модернізувати для пришвидшення вирішення робочих завдань на відміну від 

машини або механізму. ―Ефект Баумоля‖ у сучасній економічній літературі 

використовують для пояснення відсутності значного зростання продуктивності 

праці в четвертинному секторі економіки, зокрема у секторі суспільних послуг. 

Американський вчений Зві Грілічес у своїх дослідженнях дійшов висновку, 

що сфера послуг, як і сфера товарного виробництва, може страждати від похибок, 

які були допущені в процесі економічного аналізу її фізичних обсягів, 

помилкових висновків щодо процесу зростання цін і, як наслідок, недооцінки 

рівня продуктивності праці у цій сфері. У своїх роботах вчений наголошував на 

цих проблемах: ―Внаслідок недостатніх даних для аналізу деякі галузі сфери 

послуг страждають від використання непрофесійно розрахованих дефляторів, 

показники реального обсягу виробництва не відповідають реаліям, а це 
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призводить до припущення про відсутність зростання продуктивності праці в цій 

сфері. Останнє твердження є правильним для державних послуг, послуг 

різноманітних некомерційних організацій, сфери освіти, а також послуг, обсяг 

надання яких дуже важко порахувати — банківські послуги, професійні бізнес-

послуги‖ [286]. Автор також наголошує на тому, що існують види послуг, 

наприклад  комунікаційні, результат надання яких є більш гомогенним навіть 

порівняно з деякими видами товарного виробництва, тому проблеми вимірювання 

продуктивності праці у цих сферах  менш серйозні. 

Використовуючи дані Бюро економічного аналізу Комерційного 

Департаменту США, вчений відзначає, що у 40-х рр. ХХ ст. продуктивність праці 

в сфері послуг була дещо вищою ніж в товарному виробництві, згодом цей 

показник почав знижуватися, особливо швидко показник продуктивності праці 

падає на початку 60-х та у 80-х рр. ХХ ст. ―Насправді падіння обсягу середнього 

ВВП на годину в усіх сферах послуг нижче товарного виробництва відбулося 

порівняно недавно. Темпи зростання продуктивності праці в секторах послуг, які 

за обсягами виробництва  найшвидше зростали (ритейл, фінансові послуги, 

страхування), були найменшими, а це в свою чергу сприяло загальному зниженню 

ефективності сфери послуг в цілому. Оскільки в сфері послуг є й інші галузі, де 

дуже важко виміряти обсяг виробництва, виникає підозра в неправильних 

результатах спостережень, які є результатом нашого невміння та нездатності 

спостерігати та правильно трактувати історичні події‖ [287]. 

Особлива увага в роботі була приділена тенденціям динаміки продуктивності 

праці в сфері торгівлі, яка визначалася як найбільш схильна до відставання 

продуктивності праці  порівняно з промисловим виробництвом. На підтвердження 

цього факту та з метою його пояснення наводилися аргументи щодо 

диференціації якості торговельних послуг. Наприклад, більш тривалий час роботи 

магазину може бути зручним для покупця, але зменшує загальну продуктивність 

праці продавців. У свою чергу, вимірювання обсягу виробництва та 

продуктивності праці в фізичних величинах, наприклад, кількість проданих 

одиниць товару, буде нехтувати іншими якісними показниками надання послуги 
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— зручність для покупців, якість обслуговування тощо. Проведення закупівлі 

товарів у магазинах з якісним мерчандайзингом або дизайном дає більше 

задоволення споживачу та збільшує суб’єктивну корисність цієї послуги, аніж у 

великому гіпермаркеті товарів зі знижкою. Відповідно, від такої різниці повністю 

абстрагуються дослідники, які використовують лише кількісні методи 

дослідження. Більш того, в сучасній торгівлі кордони між виробниками товарів, 

продавцями та покупцями стираються, адже до структури торговельної послуги 

залучається все більше часу покупця та максимізується задоволення його потреби. 

Висновок про те, що проблеми вимірювання обсягів виробництва не є 

суттєвими для уповільнення динаміки зростання продуктивності праці у сфері 

послуг, був відкоригований у 1996 р. Р. Гордоном. Він підкреслював, що існують 

серйозні проблеми в процесі вимірювання обсягів виробництва ―інших‖ послуг, 

які за його даними становили 22 % економіки США. Найбільше від некоректного 

вимірювання, за його висновком, страждає сфера охорони здоров’я. У результаті 

своїх досліджень вчений визначив, що найменшими темпами зростає 

продуктивність праці в сфері комунальних послуг, фінансових послуг та послуг, 

пов’язаних із купівлею-продажем та управлінням нерухомістю. 

У 1992 році експерти Світового інституту МакКінзі, використовуючи вихідні 

дані місцевих експертів з різних розвинутих країн, провели дослідження 

продуктивності праці в сфері послуг (табл. 1.15).  

    Таблиця 1.15  

Порівняльна характеристика продуктивності праці у різних галузях 

економіки різних країн, % 

 
Порівняння 

обсягів ВВП 

Показник продуктивності праці в галузях 

Теле-

комунікації 

Банківські 

послуги 
Торгівля 

Ресторанне 

обслуговування 

Німеччина 80 52 68 96 92 

Франція 84 62 — 69 104 

Велика Британія 72 54 64 82 — 

 

Джерело: [436]  
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Дослідження мало емпіричний характер та ґрунтувалося на мікроданих.  

Еталоном продуктивності праці та обсягу ВВП була обрана економіка США, яка 

отримала показник продуктивності 100 %. Відповідно до цього дослідження, 

продуктивність праці у сфері банківських послуг США була на 32 % вище ніж у 

Німеччині та на 36 % вища ніж у Великій Британії. Основними причинами такої 

ситуації експертами були визначені: 

1) активне використання інформаційних технологій у сфері банківських 

послуг, зокрема їх впливу на процес організації праці персоналу; 

2)  інтенсивна конкуренція на цьому ринку, яка призвела до вимушеного 

зростання рівня продуктивності праці.  

У Великій Британії банківська система не мала такої інтенсивної 

конкурентної боротьби та характеризувалася архаїчними методами організації 

праці. У Німеччині сфера банківських послуг захищена законодавчими високими 

вхідними бар’єрами, а високий рівень лояльності споживачів взагалі 

унеможливлював конкуренцію на цьому ринку. Така ситуація призводила до 

відсутності необхідності зростання продуктивності праці та перебудови 

інфраструктури з метою максимізації задоволення потреби споживачів. Оскільки 

дане дослідження акцентувало особливу увагу на сферах послуг, які 

характеризуються високим рівнем кастомізації та роздрібним типом продажу, 

значну увагу дослідники звертали на вплив ефекту зростання доходу споживача, 

особливо в сфері торговельних послуг. Вони робили висновки, що зростання 

доходу споживача призводить до зростання частини витрат на товари розкоші та 

зменшення витрат на товари повсякденного тривалого використання та їжу. 

Таким чином робився висновок щодо можливого розподілу доходів на користь 

продажу предметів розкоші в спеціалізованих магазинах, де рівень доданої 

вартості та рівень продуктивності праці є вищими. Навпаки, магазини роздрібної 

торгівлі товарами повсякденного попиту функціонують на ринках з досконало 

конкурентною структурою, товар є стандартизованим, ринкова інформація є 

загальнодоступною та існує інтенсивна цінова конкуренція. Їх основними 

методами конкурентної боротьби є кількість годин обслуговування, система 
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знижок та постійний розпродаж, а це, в свою чергу, знижує якість надання 

послуги та рівень обслуговування. Така ситуація у сфері торгівлі, на їх думку, 

пояснює відмінності в показниках продуктивності праці та рівня зайнятості у 

різних країнах з різним рівнем доходу. Проте вищезазначені дослідження 

Світового інституту МакКінзі не змогли пояснити низьку продуктивність праці та 

високий рівень зайнятості в сфері послуг.  

Кожне з розглянутих нами економічних досліджень, на нашу думку, охоплює 

один або декілька аспектів поєднання чинників попиту та пропозиції, що 

впливають на зростання рівня зайнятості в сфері послуг та переходу людського 

суспільства до сервісної економіки у промислово розвинутих країнах та світі 

загалом (табл. 1.16). 

Перший напрям досліджень намагається перегрупувати сферу послуг та 

розділити її на маленькі підгрупи з метою аналізу рівня зайнятості. Більшість цих 

досліджень, зокрема дослідження М. Кастельса та Т. Енфрінга, наслідують 

класифікацію Й. Сінгельмана, яка розподіляє всі послуги на виробничі, послуги 

поширення товарів, приватні та соціальні послуги. Ф. Шарпф розробив  власну 

класифікацію, яка базувалася на трансформованій класифікації ISIC. Деякі вчені, 

такі як П. Альбін та Е. Апельбаум, обрали для аналізу змін у структурі зайнятості 

в сфері послуг їх розподіл за ознакою місткості інформації та знання.    

 

    Таблиця 1.16 

 

Порівняльний аналіз теорій аналізу різниці у продуктивності праці різних 

галузей народного господарства 

 

 

Автори теорії 

Світовий інститут 

МакКінзі 
У. Баумоль З. Грілічес Р. Гордон 

Період 

дослідження 
1988—1991 1947—1976 1948—1989 1960—1992 

Методи 

дослідження 

Мікро- 

економічний, 

Емпіричний 

Еконо- 

метричний 

Економетрич-

ний, 

Емпіричний 

Емпіричний 

Зміна у 

структурі  
— 

Постійна 

частка послуг у  
— — 
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Продовж. табл. 1.16 

попиту  

реальних 

обсягах 

виробництва 

продукції. 

Немає зв'язку 

між 

національним 

багатством і 

реальним 

рівнем випуску 

послуг. 

  

Продуктивність 

праці 

У секторі послуг 

відмінності 

продуктивності 

між країнами за 

рахунок 

організації праці, 

яка залежить від 

інтенсивності 

конкуренції та 

економічної 

політики 

— 

Немає розриву 

у 

продуктивності 

праці між 

сферою послуг 

та 

виробництвом. 

Нетехнологічні 

послуги  

страждають від 

недооцінки 

рівня 

продуктивності 

праці у цій 

сфері 

Відбулося 

деяке 

зростання 

продуктивност

і праці в 

економіці 

США у 

виробництві, 

торгівлі та 

деяких 

послугах. У 

сферах 

комунальних 

послуг та 

транспорту 

продуктивніст

ь праці 

зменшувалася 

Резюме 

дослідження 

Більш висока 

продуктивність 

праці в сфері 

послуг США 

пов’язана з 

ефективним 

управлінням.  

Помилковою є 

ідея, що 

деіндустріаліза

ція в США є 

результатом  

зниження 

продуктивності 

праці, оскільки 

перехід до 

сервісної 

економіки 

відбувається в 

усіх країнах з 

розвинутою 

економікою. 

Зростання 

попиту на 

послуги є 

ілюзією тому, 

що номінальні і 

трудові 

показники  

Низький рівень 

продуктивності 

праці в сфері 

послуг, 

особливо  у 

галузях 

нетехнологічни

х послуг,                   

є помилковим       

та пов’язаним         

з проблемами 

вимірювання 

обсягу їх 

виробництва 

Існує  розрив у 

продуктивност

і праці між 

різними 

сферами 

економіки в 

національному 

вимірі та у 

міжнародному.  

Ця різниця у 

продуктивност

і може 

пояснити 

значне 

зростання 

зайнятості в 

сфері послуг. 

Зростання 

рівня 

продуктивност

і праці у сфері 

послуг США  
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Продовж. табл. 1.16 

  

сфери послуг 

зростають на 

основі ―Ефекта 

Баумоля‖ 

 

можна 

пояснити 

змінами 

індексу 

споживчих цін 

 

Джерело: розроблено автором 

Робота М. Кларка та А.Фішера належить до другого напряму досліджень, яка 

ґрунтується на дослідженнях зміни кінцевого попиту як головного фактору 

розвитку сервісної економіки. Роботи В. Фукса та Дж. Гершуні, в яких 

досліджувалися економіки США та Великої  Британії, акцентують увагу на 

розвиткові та динаміці попиту домогосподарств на послуги, але не підтримують 

думки та висновки щодо його зростання. 

Третій напрям дослідників пояснює проблему в аспекті міжгалузевого поділу 

праці. Використовуючи специфічні методи дослідження Дж. Руссо, К. Грінхальд, 

М. Грегорі, Р. Щетткат та інші вчені стверджували про часткову передачу 

виробничих функцій від галузей промислового виробництва до сфери послуг 

через механізм аутсортингу, але вони вважали, що цього недостатньо для різкого 

зростання зайнятості в сфері послуг. Окрім того процеси, пов’язані з 

аутсортингом, не змогли стати вагомим аргументом для пояснення відмінностей 

структури зайнятості в сфері послуг між провідними економіками світу. 

Останній, четвертий, напрям досліджень був започаткований У. Баумолем, 

який є найвідомішим та найпослідовнішим антагоністом твердження, що зміна 

структури кінцевого попиту є основною причиною переходу до сервісної 

економіки. На його думку, вплив факторів пропозиції, а саме різниця в 

продуктивності праці між промисловим виробництвом та сферою послуг є 

основною причиною зростання сервісної зайнятості. Комплексні дослідження В. 

Фукса свідчать на користь гіпотези У. Баумоля та стверджують, що зростання 

обсягу виробництва у сфері послуг є, в основному, результатом зростання 

проміжного споживання послуг у галузях промисловості. Крім того, гіпотеза У. 

Баумоля свідчить про швидше зростання рівня цін у сфері послуг порівняно з 
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виробництвом товарів, але це твердження є правильним не для всієї сервісної 

сфери. Крім того, з дослідження цієї гіпотези залишається незрозумілим саме під 

впливом яких факторів відбувається швидша зміна цін на послуги ніж на товари. 

На нашу думку, кожне з досліджень,описане нами вище, розглядає тільки 

деякі аспекти переходу до сервісної економіки та ґрунтується на недостатній 

кількості економічних індикаторів, відсутні спроби описати та проаналізувати 

повну картину трансформаційних перетворень в економіці. Окремо відзначимо 

роботу В. Фукса ―Сервісна економіка‖, яка, ми вважаємо, є аналітично 

всеосяжною. Проте аналіз автора обмежується лише економікою США та 

періодом до 70-х рр., залишаючи нас без будь-яких комплексних досліджень 

причин та наслідків переходу людського суспільства до сервісної економіки.   

 

1.3. Сфера послуг у структурі міждисциплінарного аналізу 

 

З попередніх частин нашого дослідження стає зрозумілим, що багато вчених-

економістів намагалися виконати ґрунтовне дослідження сфери послуг, надати 

відповіді на більшість запитань, які виникали в процесі, та вирішити проблеми, 

які були підняті прикладною економікою. Їх відповіді та рекомендації різнилися 

між собою, а множинність отриманих результатів вказувала на значну увагу до 

сфери послуг з боку не лише економічної науки, а й інших: філософії, соціології, 

психології, історії тощо. Наша робота ґрунтується на колективних спробах вчених 

дослідити актуальну сьогодні проблематику сфери послуг, на намаганнях 

відобразити якомога більше дослідницьких підходів та парадигм, отриманих у 

результаті вивчення зародження, становлення та розвитку третинного сектору 

економіки.  

Дослідження взаємопов’язаних факторів та тенденцій розвитку економіки 

нададуть нам змогу сформулювати твердження щодо реального 

міждисциплінарного характеру дослідження сучасної теорії  та перспектив 

подальших досліджень у сфері послуг. Під міждисциплінарним характером 

дослідження теорії сфери послуг розуміється взаємопроникнення та синергія цієї 
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теорії та інших наукових напрямів, яка передбачає розвиток інтеграційних 

процесів, взаємодію, взаємозбагачення, отримання нового наукового знання [119]. 

З метою більш вагомого підтвердження нашої гіпотези зробимо припущення 

про взаємозв’язок та взаємовплив у процесі функціонування  трьох суб’єктів 

економічної системи — індивіда, організації та суспільства. Така тріада 

економічних елементів дасть можливість нам сформулювати та підтвердити тези 

щодо міждисциплінарного значення дослідження сфери послуг. Крім того, 

взаємозв’язок цих економічних елементів та результатів їх взаємодії ми 

відобразимо в пірамідальній моделі на рис. 1.2. 

В основі цієї піраміди — результати застосування послуг у сегментах науки, 

управління та технології. Середина піраміди фактично створює 

міждисциплінарний аспект теорії сфери послуг та описує дослідження, які його 

характеризують.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Пірамідальна модель теорії сфери послуг 

 

Вершина піраміди — новий науковий інтегрований пошук розвитку сфери 

послуг. У такому контексті, на нашу думку, потрібно звернути особливу увагу на 

другий та третій рівні цієї піраміди в розумінні можливого виникнення проблеми 

розриву між метою теорії сервісної економіки, вимогами з боку індивіда та 

Технологія як 

цінність для 

індивіда 

 

Управління 

 як цінність для організації 

 

Наука 

 як цінність для 

суспільства 

 
Дисциплінарні  

результати застосування послуги 
 

Міждисциплінарні  

результати застосування 

послуги 
 

Перс- 

пективи 
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суспільства, які до цього висуваються, та сучасним станом її розвитку. Така 

пірамідальна форма описує та втілює в собі головні взаємозв’язки послуг із 

визначеною тріадою економічних суб’єктів, обґрунтовує твердження про важливе 

значення сфери послуг у сучасній економічній системі, головну її мету щодо 

одночасного формування цінності для індивіда, організації та суспільства. Тобто, 

сутність міждисциплінарного значення вчення про послуги, на нашу думку, 

полягає у визначенні та оцінюванні цінності послуги для індивіда як її споживача 

та найманого працівника, для організації як споживача та виробника послуги, та 

для формування високого рівня добробуту суспільства взагалі шляхом людино-

орієнтованої систему спільного створення цієї цінності. Таке визначення 

стверджує і визнає сучасну технологічну складність та новизну послуг в умовах 

постіндустріальних перетворень економіки, провідну роль послуг у досягненні 

високого рівня конкурентоспроможності національної економіки в умовах 

глобалізації, надає змогу ширше поглянути на сферу послуг та сприяє 

подальшому прогресу в дослідженнях такої актуальної проблематики сучасної 

економічної науки. 

Такий науковий підхід до дослідження міждисциплінарних аспектів надасть 

можливість розширити та збагатити методологію її дослідження  порівняно з 

традиційним підходами, посилити її міждисциплінарність шляхом інтеграції з 

усіма вищезгаданими та новими науковими дисциплінами, пояснити дослідження 

пірамідальної моделі вчення про послуги, особливо її середнього та найвищого 

рівня. У поєднанні з набором знань інших галузей науки надасть змогу знайти 

вирішення сучасних проблем розвитку сфери послуг із застосуванням 

людиноорієнтованої моделі спільного створення цінності — поєднання впливу 

споживача, виробника, ресурсу, ринку.  

Розглянемо детальніше деякі емпірично досліджені тенденції розвитку 

послуги та сфери послуг взагалі з метою підкреслення міждисциплінарності цієї 

теорії  та необхідність урахування в цьому аспекті її пірамідальної моделі. 

На нашу думку, в економічних дослідженнях сфери послуг економічну 

категорію цінності послуги для споживача можна вважати еквівалентною 
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категорії ―цінність послуги для процесів життєдіяльності споживача‖. Отже, для її 

визначення нам необхідно визначити цінність пропозиції послуги, яка дасть 

можливість індивіду задовольнити свої потреби протягом всього його життєвого 

циклу та зможе поєднати індивіда у процесі споживання корисних властивостей 

послуги з іншими її споживачами, з метою отримання додаткового ефекту від 

масштабу. Як відомо, потреби людини трансформуються протягом всього її 

життя. Наприклад, життєвий цикл людини включає в себе виникнення потреби до 

збільшення сім’ї і головним механізмом реалізації цієї потреби є народження 

дитини. Задоволення цієї потреби, згідно з законом зростання потреб, призводить 

до виникнення певної кількості нових, які можна задовольнити шляхом 

споживання нових послуг. Кількість послуг в економіці, що сприяють її 

задоволенню, є значною: продаж спеціалізованих дитячих товарів, медичне 

обслуговування, страхування, освіта тощо. Поєднання всіх цих послуг в один 

комплекс обслуговування створює для споживача додаткову цінність від кожної 

послуги окремо. Поєднання та зв’язок з іншими споживачами аналогічних послуг 

призводить до задоволення додаткових соціальних потреб (поглиблення знань, 

емоційна та соціальна підтримка тощо) вищого рівня, а це також збільшує 

цінність послуги для споживача. Використовуючи механізми взаємного впливу, 

виробники послуг можуть стимулювати виникнення стійкого взаємозв’язку між 

ними та індивідами або соціальними групами з метою підвищення рівня 

задоволення від споживання послуги і, як наслідок,  спільної цінності послуги для 

споживача та виробника. Відзначимо, що індивід протягом життя споживає не 

лише послуги, а й матеріальні товари сфери промислового виробництва чи 

сільського господарства. Трансформаційні процеси в економіці свідчать, що 

сьогодні кордони між матеріальним виробництвом та послугами поступово 

зникають, а матеріальні галузі починають використовувати стратегії розвитку, 

властиві сфері послуг — кастомізація товарів тощо. Ці сфери економіки можуть 

поєднуватися та переплітатися з метою створення нової додаткової споживчої 

цінності для індивіда, що є для всіх надзвичайно вигідним. 
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Соціалізація сучасного суспільного життя та економічних процесів 

втілюється у активному поширенні соціальних мереж, які викликають своєю 

діяльністю виникнення нових та мультиплікативне зростання вже наявних потреб. 

Феномен соціальних мереж сильно вплинув на реалії економічного життя та 

економічну систему постіндустріального суспільства. Зокрема, суспільство стало 

свідком зростання значення максимізації задоволення людської потреби та 

зростання споживчої вартості нових товарів, що ґрунтувалося на необхідності 

задоволення особистих соціальних потреб. За своєю сутністю соціальні мережі  — 

новий, сучасний вид персональних послуг, а їх дослідження ґрунтується на 

дослідженнях філософії, соціології, психології сучасних інформаційних мереж. 

Економічна значущість соціальних мереж підкреслюється масовою присутністю в 

них економічно активних індивідів, підприємств, організацій не лише з метою 

маркетингу та реклами, а й з метою проведення економічних досліджень та 

економічних експериментів. Крім того, багато організацій інтегрують технології 

соціальних мереж для розширення бази споживачів. Стає зрозумілим, що модель 

спільного створення цінності послуги для споживача, організації та суспільства 

може пояснити такий успіх соціальних мереж, як особливого виду сучасної 

послуги. 

Кожен індивід у процесі життєдіяльності може виступати як споживач 

послуги та одночасно як виробник певного набору послуг: ведення домашнього 

господарства, піклування про дітей, передача інформації, поширення 

індивідуальних та професійних знань та навичок тощо. Здатність людини до 

споживання послуги одночасно надає їй змогу виробляти послугу, прикладом 

може бути передача інформації та знання від більш досвідченого туриста до менш 

досвідченого. На персональному рівні межа між споживачем та виробником 

послуги може нівелюватися в її економічному сенсі, проте вона стає більш 

помітною в процесі спільного створення споживчої цінності послуги. Розширення 

набору послуг та збільшення їх цінності робить соціальні відносини в суспільстві 

більш досконалими, а це призводить до зростання продуктивності праці та 

добробуту всіх його членів, крім того, окремі індивіди реалізують свій 
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виробничий потенціал. Це пов’язує теорію сфери послуг з науками управління 

діяльністю індивіда та підприємства. 

Дослідження економічною теорією цінності послуги для споживача щільно 

переплітається з іншими напрямками економічної науки, зокрема з теоріями 

корисності та ціноутворення. На нашу думку, цінність для індивіда є більш 

загальною категорією аніж корисність послуг, яка може бути реалізована шляхом 

механізмів ціноутворення. Ціна в кінцевому рахунку регулює інтенсивність 

економічної діяльності.  Відповідно, цінність потребує міри оцінювання, яка буде 

мати здатність до порівняння з ціною, щоб бути ефективним інструментом 

визначення мети спільного створення цінності послуги. Ця проблема подібна до 

проблеми визначення нематеріальної вигоди в процесі інвестування. 

Фундаментальна її складність полягає в суб’єктивності вимірювання цінності. 

Наприклад, цінність послуги з передачі та отримання спеціального знання буде 

різною для професійних та непрофесійних споживачів. Для вирішення цієї 

проблеми необхідно використовувати не лише економічну теорію, а й 

психологію, поведінкові науки, залучати та інтегрувати в її вирішення 

інформаційні технології. Без їхньої участі та синергії зусиль неможливо повністю 

оцінити та дослідити цінність послуги, в свою чергу, сфера послуг може 

зіштовхнутися з перешкодами у досягненні нею завдань, які висуваються з боку  

економічної системи.  

Наступною міждисциплінарною проблемою при вивченні та аналізі послуги 

може стати моделювання можливостей для інтенсифікації та зростання цінності 

послуги для індивіда. Така модель має дати відповідь на запитання, який 

максимальний рівень цінності послуги можливий і як сприяти його зростанню. 

Можна спробувати створити дану модель на основі виробничої функції, яка 

використовується в теорії мікроекономіки. Виробнича функція буде описувати 

пряму залежність від технології виробництва та обсягів поєднання ресурсів при 

виробництві в сфері послуг. Тобто, ми виходимо на взаємозв’язок з науками 

управління та технологією виробництва в питаннях спільного створення цінності. 

Така модель може запропонувати шляхи та методи зростання цінності з 



94 
 

використанням теорії мереж. Вона буде пояснювати зростання цінності послуги 

для індивіда шляхом механізму поєднання індивідів у єдину споживчу мережу та 

дасть можливість визначити присутність обмеження зростання цієї цінності. На 

відміну від природних ресурсів, межі зростання цінності послуги для  індивіда не 

є настільки сильно визначеними та мають більше можливостей, аніж межі 

виробництва матеріальних товарів. Отже, така модель зростання може окреслити 

нові перспективи дослідження теорії послуги та надати більше можливостей для 

розуміння їх значення в сьогоднішньому глобалізованому світі. 

Фундаментальним економічним показником цінності для організації є рівень 

отриманого прибутку. Цінність послуги для організації визначається як цінність її 

потреби у функціонуванні та виробництві кінцевого продукту впродовж її 

життєвого циклу та поєднання її потреб з іншими ринковими контрагентами. 

Аналогічно до потреб споживача, потреби організації трансформуються та 

розвиваються впродовж її життєвого циклу, також вони можуть змінюватися під 

впливом інших учасників ринку.  

Сфера виробництва та сфера послуг у сучасній економіці є тісно 

пов’язаними, але їх виробничі системи все одно залишаються роз’єднаними. 

Сфера послуг використовується як необхідний елемент для підготовки 

промислового виробництва та підтримки реалізації вироблених матеріальних 

продуктів після. Таке роз’єднання не є обов’язковим та доцільним, адже багато 

послуг є об’єктивно необхідними для забезпечення безперебійного процесу 

промислового виробництва. Як свідчить історичний розвиток економіки, процеси 

активного поєднання цих двох сфер та застосування послуг у промисловості вже 

суттєво розвиваються, наприклад послуги з гарантійного та післягарантійного 

обслуговування, що сприяє додатковому зростанню цінності від використання 

послуг для організації. В інших випадках ми можемо звернути увагу на 

синергетичний, накопичувальний ефект від використання послуг для організацій, 

які використовують однакові засоби виробництва, наприклад управління авіацією 

або кораблями. 
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Процес зростання обсягів виробництва товарів часто супроводжується 

змінами у структурі залучених ресурсів, які відбуваються під впливом ефекту 

масштабу. Як отримати економію від масштабу в галузях промислового 

виробництва зрозуміло, проте, на аналогічне питання в сфері послуг дуже важко 

знайти правильну відповідь внаслідок відсутності можливостей виокремити та 

розділити конкретний вид знання, продуктивні навички чи професійний досвід 

людини в процесі надання послуги та спрямувати їх на виробництво інших 

послуг. Ця проблема може бути тісно пов’язана  з іншими невирішеними 

питаннями, на які загальна економічна теорія не може дати відповіді: зменшення 

інтенсивності використання людських знань у процесі виробництва послуги, 

підвищення якості та продуктивності людської праці, шляхи сприяння створенню 

нової цінності пропозиції. Вирішення цих проблем вимагає міждисциплінарної 

співпраці, необхідні нові технологічні розробки у сфері послуг, нові методи 

управління, що зможуть пояснити, які людські знання та інші ресурси можуть 

багаторазово використовуватися в процесі виробництва послуг, як їх можна 

акумулювати та поширити з метою досягнення високого рівня цінності послуги 

для організації. 

Спільне створення цінності послуги в процесі взаємодії економічних 

суб’єктів вимагає активізації процесів прийняття рішень у режимі реального часу. 

Робота з великими масивами інформації та потоком даних можлива лише шляхом 

залучення до теорії сфери послуг методів їх аналізу та моделювання в режимі 

реального часу. Такий аналіз призведе до зростання ефективності, послідовності 

надання та якості послуг.  Виникає потреба у її поєднанні з інформаційними 

науками. Це поєднання створить інструменти для кібернетичної 

людиноорієнтованої співпраці з метою вирішення нагальних проблем контролю, 

комунікації та роботи з великими масивами інформації. 

Аналогічно до моделі зростання цінності послуги для індивіда, дослідження 

сфери послуг на основі міждисциплінарного підходу має бути посилене моделлю 

зростання цінності послуги для організації. Така модель повинна забезпечити 

максимально можливий рівень зростання цінності послуги для організації у 
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процесі людиноорієнтованого її виробництва у визначеному місці, для 

визначеного типу послуги та за специфічних умов функціонування економіки. 

Вона має допомогти спрогнозувати та спланувати рівень розвитку окремої 

організації та всієї сфери послуг, зможе допомогти визначити нову таксономію 

послуг у сучасному постіндустріальному світі. Створення цієї моделі також 

неможливе без використання методів, підходів та знань з мікроекономіки, 

статистики, інформатики. 

Людське суспільство є одним з найважливіших елементів економічної 

системи. До дискусійного питання можна зарахувати метод визначення цінності 

послуги для суспільства як простої суми цінності послуги для індивіда та для 

організації. На нашу думку, правильним буде вважати, що цінність послуги для 

суспільства походить від поєднання двох видів цінності на суспільному рівні та 

скоригована на суперечність між індивідом та організацією як економічними 

суб’єктами. У такому ракурсі можна визначити, що основним джерелом 

створення цінності послуги для суспільства є функціонування специфічних 

суспільних інститутів, які за допомогою досягнення синергетичного ефекту від 

поєднання цінності послуги на мікрорівні для індивіда та організації підвищують 

цінність послуги для суспільства з метою максимізації задоволення суспільних 

потреб. Соціологічні науки вже мають великий досвід та значні результати 

досліджень суспільних інститутів, проте їх можна актуалізувати поєднавши 

методи та інструменти дослідження з економічною наукою. Наприклад, існує 

актуальна сучасна можливість проведення різноманітних соціальних інструментів 

із використанням нових видів електронних послуг, такі соціальні експерименти та 

експерименти в сфері послуг можуть бути взаємодоповнюючими та 

взаємовигідними, що ще раз підкреслює їх міждисциплінарність. 

Імплементація результатів дослідження сфери послуг може мати позитивний 

суспільний ефект у вигляді зростання конкурентоспроможності національної 

економіки, ефективності системи державного управління. Зазначимо, що органи 

державного управління є найбільш інертною частиною сфери послуг. 

Дослідження механізмів державного управління в контексті необхідності його 
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змін є майже ірраціональним для науковців, проте, в рамках аналізу третинної 

сфери можна здійснювати такі специфічні дослідження з використанням 

комп’ютерних засобів та інформативних моделей. Такі комплексні наукові 

дослідження системи надання послуг державного управління мають змогу 

визначити роль цієї частини сфери послуг у суспільстві, прогнозувати наслідки її 

розвитку або зміни. Крім того, таке комплексне дослідження з використанням 

методики науки державного управління допоможе зрозуміти проблеми та 

окреслити шляхи і методи їх розв’язку з метою загального покращення 

функціонування сфери послуг, зростання добробуту населення, посилення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Одним з додаткових механізмів досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності національної економіки є покращення інфраструктури 

сфери послуг, особливо такої її частини, як послуги комунікації та зв’язку. На 

сьогодні фізична економічна інфраструктура (будівлі, дороги, мости тощо) та 

інфраструктура комунікаційних послуг роз’єднані між собою, а це є 

неефективним з погляду життєдіяльності людини, організації, суспільства. 

Першим кроком до подолання цього розриву може стати обов’язковий розвиток 

інфраструктури інформаційних послуг під час проектування нових об’єктів 

будівництва. Прикладом може бути швидкий розвиток бездротового з’єднання з 

Інтернетом (Wi-Fi мережа) в сучасних містах. Єдиною проблемою може стати 

важкість інтеграції необхідної інфраструктури у вже наявну фізичну 

інфраструктуру економіки. На нашу думку, розвиток інфраструктури 

інформаційних послуг призведе до розвитку елементів інформаційної економіки 

як складової всієї економіки, а отже й до прискорення темпів економічного 

зростання та зростання суспільного добробуту.   

Дослідження сфери послуг може справити значний вплив на сталий розвиток 

економічної системи суспільства завдяки сприянню збільшення продуктивності 

інших, не сервісних, видів економічної активності. Послуги підвищують цінність 

економічних благ без пропорційного збільшення споживання невідновлюваних 

економічних ресурсів, зменшують орієнтацію економічної системи на споживання 
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матеріальних ресурсів, полегшують виробництво та використання відновлюваних 

економічних ресурсів, тим самим сприяючи стійкості економічної системи. 

Базисною концепцією цього твердження є поєднання корисності двох продуктів 

людської праці за умови поєднання економічної активності в сфері послуг з 

іншими сферами економіки. Таке поєднання призводить до зменшення рівня та 

уповільнення темпів споживання обмежених економічних благ. 

Людиноорієнтоване спільне створення цінності послуги може призвести до зміни 

принципів споживчої та суспільної поведінки. Завдяки зростанню обсягів 

пропозиції та цінності цієї пропозиції для споживача,  послуги можуть 

збільшувати здатність суспільства до саморегулювання та самореалізації, 

можливе підвищення стійкості системи освіти та охорони здоров’я, які мають 

важливе суспільне значення. 

Розробка моделі зростання суспільної цінності послуги не лише поєднає 

моделі зростання цінності для індивіда та організації, але й буде спрямовувати 

синергію цього поєднання їх в єдине ціле на створення особливих інститутів, 

розвиток яких є необхідним для світового господарства та людського суспільства. 

Така модель надасть змогу довести необхідність зростання цінності послуги та 

спрогнозувати майбутні зміни у сфері послуг. За її допомоги буде можливо 

пояснити вплив на суспільство нових соціальних утворень (соціальні мережі), 

глобально інтегрованих підприємств, поєднання сервісної та позасервісної 

активності і навпаки. Та, найголовніше, вона зможе пов’язати в єдиний 

теоретичний комплекс розширення сфери послуг із одночасним зростанням її 

цінності для індивіда, для організації та для суспільства в цілому. Як і попередні 

моделі зростання цінності, побудова цієї моделі вимагає міждисциплінарної 

взаємодії з економічними, соціальними та інформаційними науками. 

На основі вищевикладеного дослідження та з метою його візуалізації 

побудуємо структурно-логічну схему міждисциплінарних зв’язків дослідження 

сфери послуг, яка буде ґрунтуватися на пірамідальній моделі теорії сфери послуг 

(рис. 1.3). Ця модель розкриває та пояснює взаємовплив індивіда, організації та 

суспільства на процеси функціонування елементів економічної системи. Їх 
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взаємний вплив та зв'язок відображаються й у предметах та об’єктах наукових 

пошуків різноманітних напрямів людської наукової активності. 

пра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Міждисциплінарні зв’язки теорії сфери послуг 

Джерело: розроблено автором 

 

Такі наукові напрями також активно взаємодіють між собою з метою надання 

вичерпних відповідей на питання, що поставлені сучасними трендами розвитку 

соціально-економічної системи, створення нових благ, які зможуть задовольнити 

трансформовані людські потреби, побудови нових мереж взаємодії економічних 

елементів на основі знання містких послуг. 
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На основі взаємодії індивіда, організації та суспільства можна визначити 

сутність міждисциплінарного значення дослідження сфери послуг, яке полягає у 

визначенні та оцінюванні цінності послуги для індивіда як її споживача та 

найманого працівника, для організації як споживача та виробника послуги, та з 

метою формування високого рівня добробуту суспільства шляхом людино-

орієнтованої системи спільного створення цієї цінності послуги. Такий науковий 

підхід до дослідження міждисциплінарних аспектів теорії сфери послуг доповнює 

та розширює традиційні методи дослідження, відкриває можливості теорії послуг 

доповнювати науковою концепцією та знаннями щодо спільного створення 

цінності послуги в результаті взаємодії різних економічних елементів у сучасній 

постіндустріальній економіці. У поєднанні з набором знань інших галузей науки 

міждисциплінарний аналіз надає змогу знайти вирішення сучасних проблем 

розвитку сфери послуг із застосуванням людиноорієнтованої моделі спільного 

створення цінності — поєднання впливу споживача, виробника, ресурсу, ринку.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз еволюції наукових уявлень про сутність, роль та значення 

сфери послуг дав можливість розглянути цю проблематику багатоаспектно. 

Визначити, що в економічній літературі недостатньо проаналізовано чинники 

попиту та пропозиції, які впливають на зростання рівня зайнятості у сфері послуг, 

обсягу виробництва послуг та переходу людського суспільства до сервісної 

організації економіки в промислово розвинутих країнах та світі загалом. На 

основі проведених досліджень визначені та згруповані чотири напрями аналізу 

трансформації індустріальної економіки та зростання ролі і значення сфери 

послуг під час постіндустріальних перетворень: 1) 1-й напрям намагається 

перегрупувати сферу послуг та розділити її на маленькі підгрупи з метою аналізу 

рівня зайнятості. Більшість цих досліджень, наслідують класифікацію Й. 

Сінгельмана, яка розподіляє всі послуги на виробничі, послуги поширення 
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товарів, приватні та соціальні послуги. У межах цього напрямку були розроблені 

власні класифікації, які базувалася на трансформованій класифікації ISIC. Крім 

того, вчені обирали для аналізу змін у структурі зайнятості в сфері послуг їх 

розподіл за ознакою місткості інформації та знання; 2) 2-й напрям ґрунтується на 

дослідженнях зміни кінцевого попиту як головного фактору розвитку сервісної 

економіки, в них досліджувалися економіки провідних країн та була акцентована 

особлива увага на розвиткові та динаміці попиту домогосподарств на послуги; 3) 

3-тій напрям пояснює проблему в аспекті міжгалузевого поділу праці. 

Використовуючи специфічні методи дослідження, вчені стверджували факт 

часткової передачі виробничих функцій від галузей промислового виробництва до 

сфери послуг шляхом аутсортингу, проте відзначалося, що цього недостатньо для 

різкого зростання зайнятості у сфері послуг. Окрім того, процеси пов’язані з 

аутсортингом, не змогли стати вагомим аргументом для пояснення відмінностей 

структури зайнятості у сфері послуг між провідними економіками світу; 4) 4-й 

напрям був започаткований У. Баумолем, який є найвідомішим та 

найпослідовнішим антагоністом твердження, що зміна структури кінцевого 

попиту є основною причиною переходу до сервісної економіки. На думку 

вченого, вплив факторів пропозиції, а саме різниця в продуктивності праці між 

промисловим виробництвом та сферою послуг, є основною причиною зростання 

сервісної зайнятості. Подальші комплексні дослідження свідчать, що зростання 

обсягу виробництва у сфері послуг є, в основному, результатом зростання 

проміжного споживання послуг в галузях промисловості. Подальший науковий 

пошук у межах цієї гіпотези залишив незрозумілим саме під впливом яких 

факторів відбувається швидша зміна цін на послуги ніж на товари.  Кожне з 

досліджень, описане в розділі  розглядає тільки деякі аспекти переходу до 

сервісної економіки та ґрунтується на недостатній кількості економічних 

індикаторів, відсутні спроби описати та проаналізувати повну картину 

трансформаційних постіндустріальних  перетворень в економіці.  

2. Обґрунтовано, що зародження і розвиток сервісної економіки є 

закономірним результатом змін у структурі світового господарства під впливом 
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цивілізаційного розвитку суспільства, процесів економічного зростання та 

диференціації потреб. Ці процеси розпочалися на початку 1960-х років у США та 

дуже швидко поширилися в світовій економіці. Виконані дослідження дали змогу 

стверджувати, що системна трансформація та перехід до економіки послуг 

супроводжувалися такими тенденціями: 1) зростання частки сфери послуг у 

структурі національного ВВП; 2) зростання рівня зайнятості у сфері послуг та 

одночасне зменшення кількості зайнятого населення в галузях сільського 

господарства та промислового виробництва; 3) збільшення рівня доходу індивіда, 

домогосподарства, організації та сукупного національного доходу; 4) зміна у 

структурі попиту домогосподарств та збільшення частки попиту на послуги; 5) 

виникнення та розвиток попиту на професійні ринкові послуги з боку 

промислових підприємств та використання цих послуг як проміжного ресурсу 

виробництва; 6) зростання обсягів пропозиції найманої праці у сфері послуг, що 

було спричинено об’єктивними демографічними процесами, урбанізацією, 

підвищенням рівня оплати праці у сфері послуг; 7) полегшення доступу 

економічних суб’єктів до передових комп’ютерних та інформаційних технологій. 

3. Існування постіндустріальних тенденцій економічного перетворення 

як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвивалися, свідчить про 

необхідність дослідження проблеми продуктивності праці у сфері послуг у 

країнах з високим та низьким рівнем доходу, внеску цієї сфери до ВВП країн, змін 

в структурі виробництва та зайнятості. Методологічним інструментарієм аналізу 

сфери послуг може бути виявлення еволюції структури споживання відповідно до 

показників секторальної еластичності попиту за доходом, рівня соціалізації 

розподілу доходів. У поєднанні з показниками технологічного рівня розвитку 

країни, динаміки середнього рівня цін, їх використання дає можливість 

стверджувати про збереження тенденцій змін структури витрат на користь послуг 

як глобальний тренд.      

4. На основі вивчення міждисциплінарного характеру дослідження 

сфери послуг йдеться, що в процесі функціонування будь-якої економічної 

системи відбуваються постійні взаємодія та взаємний вплив трьох її суб’єктів, а 
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саме: індивіда, організації та суспільства. Взаємодія зазначених економічних 

суб’єктів дає змогу сформулювати та підтвердити тези щодо міждисциплінарного 

значення теорії сфери послуг.  

5. Концептуальні засади взаємозв’язку економічних суб’єктів та 

результатів їх взаємодії дають можливість визначити сутність 

міждисциплінарного значення дослідження сфери послуг, яке полягає у 

визначенні та оцінюванні цінності послуги для індивіда як її споживача та 

найманого працівника, для організації як споживача та виробника послуги, та з 

метою формування високого рівня добробуту суспільства шляхом людино-

орієнтованої системи спільного створення цієї цінності послуги. Такий науковий 

підхід до дослідження міждисциплінарних аспектів вчення про послуги доповнює 

та розширює традиційні методи дослідження.  

6. Мультидисциплінарний  підхід до розробки проблематики сфери 

послуг потрібно доповнювати науковою концепцією та знаннями щодо спільного 

створення цінності послуги в результаті взаємодії різних економічних елементів у 

процесах сучасних постіндустріальних перетворень. Він дає змогу розширити та 

збагатити методологію її дослідження  порівняно з традиційним підходами, 

посилити міждисциплінарність теорії сфери послуг шляхом її інтеграції з усіма 

науковими дисциплінами, пояснити дослідження пірамідальної моделі теорії 

сфери послуг, особливо її середнього та найвищого рівня. У поєднанні з набором 

знань інших галузей науки це надає змогу знайти вирішення сучасних проблем 

розвитку сфери послуг із застосуванням людиноорієнтованої моделі спільного 

створення цінності — поєднання впливу споживача, виробника, ресурсу, ринку. 

Загальне наукове поєднання концепції, характеристики, методів дослідження 

сфери послуг з іншими науками та результатів, яких можна досягти з її 

допомогою, дасть можливість покращити загальнонаукове розуміння сучасних 

економічних та соціальних процесів. 

7. Наукові результати, відображені у першому розділі, опубліковані у 

працях автора [ 32, 33, 41, 42, 44, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69 ]. 
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РОЗДІЛ 2 

КАТЕГОРІАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОСЛУГИ  ЯК ОБ’ЄКТА 

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

2.1. Економічний зміст категорії “послуга” 

 

Зростання ролі послуг у сучасному постіндустріальному світі вимагає чіткого 

визначення змісту послуги як економічної категорії, його відображення в інших 

суспільних науках. Так, філологічний аспект категорії послуги виявляється у 

дослідженні сутності та значення слова ―послуга‖ у процесі людського 

спілкування. Тлумачний словник української мови визначає послугу як дію або 

вчинок, що дає користь або допомогу іншому [15]. Категорію ―услуга‖ можна 

знайти в тлумачних словниках російської мови В. Даля [166] та С. Ожегова [208], 

які визначають її як бути комусь корисним, допомагати; дію, що дає користь та 

побутові блага. 

Правовий аспект послуги як категорії відображено в багатьох законах та 

підзаконних актах, що регулюють деякі види господарської діяльності на 

території України. Зокрема, в Законі України ―Про захист прав споживачів‖ від 

12.05.1991 р. ғ 1023-ХІІ [3] послугу визначають як діяльність виконавців з 

надання споживачеві певного, визначеного договором матеріального та 

нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням 

споживача з метою задоволення його особистих потреб. Згідно з ДСТУ ISO 9004-

2-96: ―Послуга — це результат безпосередньої взаємодії постачальника та 

споживача і внутрішньої діяльності постачальника із задоволення потреб 

споживача‖ [99]. Російський державний стандарт ―ГОСТ 30335-95 Услуги 

населению. Термины и определения‖  надає таке трактування поняття: ―послуги 

— результат безпосереднього взаємозв’язку виконавця та споживача, а також 

власної діяльності виконавця із задоволення потреби споживача‖. За своїми  

сутністю та формою  ці два визначення є тотожними, отже в своєму аналізі ми 

будемо орієнтуватися та надавати перевагу державним стандартам України. 
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 В економічній літературі поняття ―послуга‖ інтерпретується по-різному, що 

призводить до розбіжностей у поглядах, суперечливості, неоднозначності у 

трактуванні та багатогранності у визначенні поняття. Це пов’язано з тим, що 

послуги є різними та численними, а кожен вчений визначає сутність поняття 

послуга залежно від предметної галузі свого дослідження.  

Вперше звернув увагу на послугу Адам Сміт. У своїх роботах він визначав, 

що послуга є результатом особливої непродуктивної праці найманого працівника, 

яка не має суттєвого впливу на економіку, адже, на його погляд, лише з обміну 

безпосередньо матеріальними продуктами народжується багатство нації [209]. 

На відміну від А. Сміта, інший представник класичної школи політичної 

економії Жан-Батист Сей став першим економістом, який звернув увагу на 

існування та значну роль послуг у тогочасному суспільстві. Він охарактеризував 

послуги як суттєву частину економічної активності людини та дав їм визначення 

як такого продукту людської праці що є духовним, нематеріальним та не може 

бути відокремленим від виробника послуги. На відміну від А. Сміта, Ж.-Б. Сей 

стверджував, що нематеріальні продукти можуть створити багатство, а пов’язані з 

ними види людської діяльності є справді продуктивними. У своїх працях автор 

писав: ―Не можу я знайти ніякої достатньої причини, чому талант художника має 

бути визначений як продуктивний, а талант музиканта ні‖ [112]. 

Особливу увагу приділяв у своїх творах та відвів центральне місце у своїй 

теорії послугам французький представник класичної політичної економії 

Фредерік Бастіа. Теорія послуг була заснована на методологічних підходах Ж.-Б. 

Сея до визначення цінності економічних благ. Зазначаючи, що в економічному 

аспекті суспільство — це обмін, в якому беруть участь рівноправні учасники, Ф. 

Бастіа наголошував на тому, що ―взаємний обмін здійснюється за таким 

незмінним правилом: цінність за цінність, послуга за послугу, а все, що становить 

дармову корисність, стоїть поза торгом, тому що дармовий продукт не має 

цінності, а предметом мінових угод буває лише цінність‖. Ф. Бастіа визначав 

послугу як будь-яке зусилля, яке зберігає зусилля інших. Однак, на відміну від 

Ж.-Б. Сея, який вважав, що корисні послуги надаються не лише людьми, а й 
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силами природи, речами, вчений аналізував лише особисті послуги у різних 

сферах суспільного життя. Ґрунтуючись на тому, що напруга і зусилля обох 

сторін в обміні мають еквівалентний характер, заснований на добровільності та 

взаємовигідності ринкових угод, французький економіст стверджував, що послуга 

вимірюється з боку продавця його зусиллями, затраченими на виробництво 

товару. Водночас послуга з боку покупця вимірюється зусиллями, які він зберігає 

в результаті придбання цього товару. Виходячи з власної теорії послуг, Ф. Бастіа 

визначав ринкову економіку як царство волі та гармонії, економічної свободи та 

взаємовигідного співробітництва різних класів. ―Усі законні інтереси гармонійні. 

У цьому головна думка мого твору‖, — писав французький дослідник. Джерело 

економічних гармоній Ф. Бастіа вбачав у вільній конкуренції та обміні, в процесі 

якого усі члени суспільства ―вимушені надавати один одному взаємні послуги і 

взаємну допомогу заради спільної мети‖. 

 У своїх роботах К. Маркс також не оминув питання послуги та визначення 

цієї категорії економічної науки в аспекті теорії трудової вартості. К. Маркс у 

своїх працях наполягав на тому, що послуга — це не що інше як споживча 

вартість, яка виникає в результаті праці аналогічно до всякого іншого товару 

[202]. Отже, К. Маркс вважав, що послуга — це споживча вартість не 

уречевленого товару, а праця — це процес його створення. 

Проведені нами теоретичні дослідження свідчать, що розвиток сфери послуг 

у реальній економіці та її теоретичні дослідження на початку ХХ ст. дещо 

загальмувалися. Це пов’язано з тим, що умови розвитку практично всіх галузей 

послуг різко погіршилися і формувалися під впливом руйнівних економічних 

криз, мілітаризації економіки і післявоєнної конверсії військових виробництв. У 

післявоєнний період випереджальний розвиток галузей послуг відновився, і 

позиції цього сектору економіки в господарській структурі неухильно 

розширюються, що позначилося на проведені теоретичних досліджень сфери 

послуг. Зокрема, в межах постіндустріальної теорії був проведений розгорнутий 

аналіз зміни структури суспільного виробництва в післявоєнний період. Його 

методологічною базою стає запропонована у 40-х рр. ХХ ст. К. Кларком 
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трисекторна модель економіки, згідно з якою народне господарство поділяється 

на три сектори, до першого належать видобувні галузі та сільське господарство, 

до другого — галузі обробної промисловості та будівництво, а до третього — 

продуктивні та особисті послуги [248]. Згодом, у дослідженнях Д. Белла дана 

модель економіки була доповнена четвертинним та п’ятеринним секторами. 

Третинний сектор скорочувався до галузей транспорту та зв’язку. До 

четвертинного належали  торгівля, фінансові послуги, зокрема й страхування, та 

послуги, пов’язані з управлінням нерухомим майном. До п’ятеринного сектору 

були зараховані освіта, охорона здоров’я, відпочинок та рекреація, послуги з 

державного управління. Крім того, межі між вторинним та третинним секторами 

економіки стають умовними, адже існує певний перелік послуг, які стають 

необхідним компонентом перетворення у процесі виробництва промислових 

товарів, зокрема маркетинг, рекламні послуги, послуги державного управління, 

аутсортинг тощо [194]. 

 У другій половині ХХ ст. в характері та структурі людських потреб, у 

світовій економіці відбулися зміни, що призвели до необхідності переосмислення 

значення послуг в економічній теорії та прикладній економіці. Дослідження цієї 

специфічної категорії було значно активізовано зусиллями представників 

європейської та американської економічної науки. 

Так американський вчений Т. Хілл визначав послугу як процес перетворення 

вже існуючого товару за потребою споживача та за попередньою згодою між 

виробником послуги та безпосередньо її споживачем [295]. 

Деякі дослідники мали майже ідентичні погляди на визначення категорії. Так 

економісти В. Зітхаль та М. Бітнер відносили до послуг усі види економічної 

діяльності, результатом яких не є фізичний продукт або будівництво. Кінцевий 

продукт послуги, на їх думку, як правило, споживається у процесі його 

виробництва і забезпечує додаткову корисність споживачу у формі задоволення 

його нематеріальних інтересів (зручність, комфорт, задоволення) [238]. 

Відомий американський економіст та ідеолог маркетингу Ф. Котлер у своїй 

основній праці наполягає на тому, що послуга — це будь-який захід чи вигода, 
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яку одна сторона може запропонувати іншій, яка є в основному невідчутною і не 

призводить до володіння будь-чим [201]. Інший економіст, К. Гронрус, у своїх 

роботах відзначає, що основною характеристикою послуг є процес, у межах якого 

споживачі взаємодіють із виробничими ресурсами підприємства — надавача 

послуг [288]. 

К. Лавлок у 2001 р. у своїй книзі визначає послугу як акт дії, який 

пропонується однією стороною іншій, і  хоча процес може бути сконцентрованим 

на якомусь фізичному об’єкті, він, за своєю суттю, є нематеріальним та не 

призводить до зміни власника одного з факторів виробництва [324]. 

Згідно з теорією німецьких дослідників У. Фріцше та Р. Малері,  послуги — 

це нематеріальні активи, що виробляються з метою збуту. Саме накопичені 

нематеріальні активи і є тими цінностями, які є невідчутними, не є уречевленими, 

але мають як вартісну так і грошову оцінку, а також можуть оцінюватись з позиції 

корисності [330].  

У Радянському союзі існували роботи економістів, які концентрували свою 

увагу на сфері послуг та визначені її змісту. Так А. Горанін визначає послугу як 

важливу економічну категорію, яка є ключовим пунктом для правильного 

розуміння сутності процесів обслуговування [198]. М. Росинський дає визначення 

послуги, як ―специфічної політико-економічної категорії, яка виражає відносини 

праці, яка реалізується безпосередньо як корисний ефект діяльності і яка 

функціонує в базі споживання‖ [207] .  

 Становлення ринкової економіки супроводжувалося виникненням нової 

парадигми економічного розвитку та розширенням сфери послуг, та відповідно 

виникненням різноманітних поглядів на послугу як економічну дефініцію. 

Російські вчені зосереджували свою увагу на різних її аспектах та надавали такі її 

визначення. 

Велика економічна енциклопедія містить таке трактування сутності послуги: 

специфічний продукт праці, який не набуває речової форми і споживча вартість 

якого на відміну від речового продукту праці полягає в корисному ефекті живої 

праці [196]. С. Ільєнкова уточнює, що послуга — це нематеріальний продукт, що 
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надається постачальником (виконавцем послуги) споживачеві у вигляді деякого 

блага або зручностей [210]. Т. Арасланов [193], Б. Райсберг, Л. Лозовський, О. 

Стародубцева [206] вважають, що послуга — це вид діяльності, результатом якої є 

особливий продукт, призначений для продажу, який як правило, не має 

матеріально-речової форми або такий, який матеріалізується в зміненому стані 

або якості об’єкта і задовольняє потреби особи, колективу, суспільства в цілому. 

А. Азрієлян  наполягає на тому, що послуга – це робота, яка виконується на 

замовлення і не призводить до створення окремого та самостійного продукту чи 

товару [197]. В. Федько стверджує, що послуги — це терміни для позначення 

соціально-економічної реальності — ―невиробнича сфера‖, ―нематеріальна сфера 

економіки‖, ―сфера послуг‖, ―нематеріальне виробництво‖, ―духовне 

виробництво‖ [212].  

Аналіз робіт провідних українських вчених також дає нам підстави 

стверджувати про зацікавленість та актуальність проблематики, яка пов’язана зі 

сферою послуг, а також відсутністю єдиного, узгодженого погляду на послугу як 

категорію економічної науки. О. Решетняк [144], Г. Щокін, М. Головатий, О. 

Антонюк, В. Сладкевич [130] наполягають на тому, що послуга — це економічне 

благо, що виступає в нематеріальній формі; це дія, зусилля (або послідовність 

дій), мета якої — підвищення споживчої корисності об’єкта послуги, завдання 

якої — дія на об’єкт послуги, що здійснюється за бажанням або за згодою клієнта.  

В. Федорченко уточнює, що послуга — цілеспрямована виробнича діяльність, 

головною рисою якої є зберігання процесів виробництва, реалізації та споживання 

[178]. К. Матусяк та К. Засядли [14]  вважають, що послуга — це створення умов 

для здійснення виробничого процесу і нормальної життєдіяльності людини без 

зміни істотної природи; відсутність прямої творчої ролі у формуванні споживної 

вартості в природно-речовій формі, створення корисного ефекту, який не існує як 

відмінна від споживчої вартості річ, і може споживатися лише в процесі 

виробництва (наприклад, транспортування вантажів, зберігання товарів та інші 

форми ефекту послуг); цільова спрямованість на продукт і на задоволення певних 

потреб людини; послуги на відміну від виробу не можуть накопичуватися про 
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запас, а споживаються у момент їх виробництва; виробник послуги фактично не є 

її споживачем. А. Сидорова [148] визначає послугу як відношення суспільної 

праці у формі її нетоварного обміну і як безпосередній корисний процес трудової 

діяльності фізичної або юридичної особи. Л. Агафонова та О. Агафонова [13] 

додають, що послуга — це специфічна форма праці, в якій сам продукт праці — 

матеріальний (річ), або нематеріальний (корисний ефект праці) і процес його 

виробництва є невід’ємними. Л.М. Гопкало [84] стверджує, що послуга — це 

система, що включає матеріальні і моральні блага та технологію їх комплексного 

надання клієнту; це будь-яка вигода, яку одна сторона може запропонувати іншій. 

В. Андрієнко визначає, що ―послуга  — це робота, виконана для іншої особи. 

Послуги існують тому, що їх надавачі можуть задовольняти потреби краще, ніж 

самі клієнти… Послуга надається на місті, її не можна складувати‖ [17]. Ми 

можемо стверджувати, що українській науковій традиції властива 

мультивекторність у визначеннях сутності економічної категорії ―послуга‖. 

Аналіз поглядів провідних світових та вітчизняних економістів на проблему 

визначення економічної категорії ―послуга‖ надає нам змогу об’єднати та 

згрупувати всі визначення за певними ознаками. У світовій економічній науці 

переважають погляди, що розглядають послугу як: послуга —  особливий ресурс 

(ресурсний підхід); послуга — діючий процес (процесний підхід); послуга — 

результат дії (результативний підхід). 

У табл. 2.1 відображений результат авторського дослідження сутності 

категорії послуги в джерелах світової та вітчизняної літератури. 

Таблиця 2.1  

Аналіз основних підходів до визначення сутності дефініції ―послуга‖ у 

світовій та вітчизняній науковій економічній літературі 

 

Назва теорії Представники 
Короткий зміст поглядів на сутність послуги              

як економічної категорії 

Ресурсний підхід 

Класична 

політична 

економія 

Ф. Бастіа Будь-яке зусилля, яке зберігає зусилля інших 
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Продовж. табл. 2.1 

Маркетингова 

теорія 
Ф. Котлер 

Будь-який захід чи вигода, яку одна сторона може 

запропонувати іншій, яка є в основному невідчутною і 

не призводить до володіння будь-чим 

Німецька 

економічна 

школа 

У. Фріцше, 

Р. Малері 

Нематеріальні активи, що виробляються з метою 

збуту 

Російська 

економічна 

школа 

С. Ільєнкова 

Нематеріальний продукт, що надається 

постачальником (виконавцем послуги) споживачеві     

у вигляді деякого блага або зручностей 

В. Федько  

Терміни для позначення соціально-економічної 

реальності — ―невиробнича сфера‖, ―нематеріальна 

сфера економіки‖, ―сфера послуг‖, ―нематеріальне 

виробництво‖, ―духовне виробництво‖ 

Українська 

економічна 

школа 

О. Решетняк 
Економічне благо, що виступає в нематеріальній 

формі 

К. Матусяк, 

К. Засядли 

Створення умов для здійснення виробничого процесу 

і нормальної життєдіяльності людини без зміни 

істотної природи; відсутність прямої творчої ролі у 

формуванні споживчої вартості у природн-речовій 

формі, створення корисного ефекту, який не існує як 

відмінна від споживчої вартості річ, і може 

споживатися лише в процесі виробництва 

Л. Гопкало 

Система, що включає матеріальні і моральні блага та 

технологію їх комплексного надання клієнту; це будь-

яка вигода, яку одна сторона може запропонувати 

іншій 

Процесний підхід 

Неокласицизм Т. Хілл 

Процес перетворення вже існуючого товару за 

потребою споживача та за попередньою згодою між 

виробником послуги та безпосередньо її споживачем 

Маркетингова 

теорія 

В. Зітхаль, 

М. Бітнер 

Всі види економічної діяльності, результатом яких не 

є фізичний продукт або будівництво 

К. Гронрус 

Процес, у межах якого споживачі взаємодіють із 

виробничими ресурсами підприємства — надавача 

послуг 

К. Лавлок 

Акт дії, який пропонується однією стороною іншій, і  

хоча процес може бути сконцентрованим на якомусь 

фізичному об’єкті, він, за своєю суттю, є  
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  Продовж. табл. 2.1 

  
нематеріальним та не призводить до зміни власника 

одного з факторів виробництва 

Російська 

економічна 

школа 

Т. Арасланов, Б. 

Райсберг,    Л. 

Лозовський, О. 

Стародубцева 

Послуга — це вид діяльності, результатом якої є 

особливий продукт, призначений для продажу, який 

як правило, не має матеріально-речової форми або 

такий, що матеріалізується у зміненому стані або 

якості об’єкта і задовольняє потреби особи, колективу, 

суспільства в цілому 

Українська 

економічна 

школа 

Г. Щокін, 

М. Головатий, О. 

Антонюк,    В. 

Сладкевич 

Це дія, зусилля (або послідовність дій), мета якої —

підвищення споживчої корисності об’єкта послуги, 

завдання якої — дія на об’єкт послуги, яке 

здійснюється за бажанням або за згодою клієнта 

В. Федорченко  

Цілеспрямована виробнича діяльність, головною 

рисою якої є зберігання процесів виробництва, 

реалізації та споживання 

А. Сидорова 

Відношення суспільної праці у формі її нетоварного 

обміну і як безпосередній корисний процес трудової 

діяльності фізичної або юридичної особи 

В. Андрієнко  Робота, виконана для іншої особи 

Л. Агафонова, 

 О. Агафонова 

Специфічна форма праці, в якій сам продукт праці —

матеріальний (річ), або нематеріальний (корисний 

ефект праці) і процес його виробництва є невід’ємним 

Результативний підхід 

Класична 

політична 

економія 

А. Сміт 
Результат особливої непродуктивної праці найманого 

працівника, яка не має суттєвого впливу на економіку 

Ж.-Б. Сей 

Продукт людської праці що є духовним, 

нематеріальним та не може бути відокремленим від 

виробника послуги 

Марксизм 

К. Маркс 
Споживча вартість, яка виникає в результаті праці 

аналогічно до всякого іншого товару 

М. Росинський 

Виражає відносини праці та реалізується 

безпосередньо як корисний ефект діяльності, яка 

функціонує в базі споживання 

Велика економічна енциклопедія 

Специфічний продукт праці, який не набуває речової 

форми і споживча вартість якого на відміну від 

речового продукту праці полягає у корисному ефекті 

живої праці 

Джерело: розроблено автором 
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 Вважаємо, що наведені наукові підходи до визначення категорії ―послуга‖ 

не розкривають її змісту з таких причин: 

1) у часовому проміжку надання результативний підхід до сутності 

категорії ―послуга‖ не може чітко вказати на споживчий результат. Що отримує в 

результаті споживання послуги споживач? Матеріальний результат послуги (їжа в 

ресторані, побудований будинок тощо) або інтегральний синтетичний результат у 

вигляді товару, який поєднує матеріальну та нематеріальну складові послуги; 

2) у категоріях не чітко визначено місце та роль людини як активного 

учасника виробничого процесу надання послуги.  Людина є особливою 

фізіологічною та соціальною істотою зі своїми потребами та інтересами, її 

потреби та інтереси є мінливими в часі. Результат надання послуги, який 

узгоджується споживачем та виробником зазвичай є сталим. Проте, мінливість 

потреб та інтересів людини може призвести до ймовірного заперечення 

отримання результатів послуги як результатів продуктивної дії виробника. 

3) у аспекті матеріальності послуга відрізняється від ресурсу 

виробництва за своєю логікою, адже її неможливо складувати та зберігати. 

Споживання ресурсу, особливо матеріального, в миттєвому періоді (зараз) є 

абсолютно іншим за своєю економічною сутністю, аніж той самий процес, 

відтворений через деякий проміжок часу (наприклад, через рік). Економічний 

ресурс з визначеною датою виготовлення втрачає часовий вимір, змінний часовий 

вимір має лише процес виробництва. У випадку використання послуги як 

особливого ресурсу, споживчій вибір ґрунтується на основному результаті 

виробництва або часовому проміжку виробництва, тобто в обох випадках 

необхідно враховувати фактор часу, який відсутній у дефініціях, які ми 

проаналізували. 

4) процесний підхід до визначення категорії ―послуга‖ ґрунтується на 

взаємовідносинах між окремими економічними суб’єктами, проте, на нашу думку, 

послуга за своєю сутністю є, швидше, взаємовідносинами, які пов’язують процеси 

її виробництва та споживання. Крім того, в ньому відсутнє чітке та зрозуміле 

визначення ресурсів, які забезпечують ефективність цих процесів. 
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Авторське синтетичне визначення економічної категорії ―послуга‖ як 

особливого товару, поєднує в собі позитивні риси проаналізованих вище 

дефініцій та інтегрує до категорії споживача послуги, а також ресурси виробника 

та споживача  як об’єкти виробничого процесу.  

Послуга —  специфічне економічне благо, що залучається до процесу 

виробництва й обігу у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, 

спрямованої на перетворення власних та залучених ресурсів споживача (людини, 

людської праці, об’єктів власності, правочинів, інформації) на засіб задоволення 

особливої, зазвичай нематеріальної, потреби. 

Залежно від визначення послуги як економічної категорії або від споживчих 

очікувань щодо послуги, інтенсивності залучення ресурсів споживача у процесі 

надання послуги та інших факторів в економічній літературі  звертають увагу на 

життєвий цикл послуги та його різноманітні моделі. Узагальнення поглядів на 

різні економічні моделі та визначення щодо стадій життєвого циклу послуги дали 

змогу запропонувати синтетичну модель життєвого циклу послуги, яка 

ґрунтується на процесі безпосереднього виробництва послуги як особливого 

блага.  

Ця модель складається з чотирьох сутнісних та основних етапів її життєвого 

циклу: дослідження, створення передумов виробництва, надання послуги, 

вдосконалення (рис. 2.1.) 

В умовах постіндустріального суспільства сутність кожного з етапів 

життєвого циклу послуги набуває певних характеристик: 

1) дослідження — не викликає сумнівів твердження, що господарюючі 

суб’єкти мають дослідити потреби ринку до того моменту, як концепція 

майбутньої нової послуги буде створена та обґрунтована з метою визначення 

сегменту майбутніх споживачів з використанням різноманітних методів та 

засобів. Враховуючи постійні зміни в структурі потреб споживачів із плином 

часу, необхідно також дослідити та усвідомити причини та наслідки цих змін. 

Наступним етапом є включення результатів цих досліджень до концепції процесу 

створення та надання послуги протягом всього її життєвого циклу; 
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2) створення передумов виробництва — виробники послуги розвивають, 

трансформують та оптимізують власні ресурси з метою максимального 

задоволення потреби споживача послуги.  Насправді, ресурси в процесі надання 

послуги можуть мати матеріальну, нематеріальну (програмне забезпечення) та 

комбіновану (гібридну) форму. Ефективна трансформація всіх матеріальних, 

нематеріальних, гібридних, людських ресурсів є сутнісною ознакою процесу 

надання послуги. Операційне значення ресурсів у процесі надання послуги є 

істотно складнішим та важливішим ніж в процесі промислового виробництва 

товарів, вони продукують корисний ефект, який значною мірою сприймається та 

оцінюється споживачем; 

 

 

 

Рис. 2.1. Синтетична модель сучасного життєвого циклу послуги 

 

3) надання послуги — ця фаза життєвого циклу послуги зазвичай та в 

основному представлена процесом її виробництва, або як зазначають в 

економічній літературі ―процесом надання послуги‖.  Вона охоплює реалізацію 

технології надання послуги, її безпосереднє продукування відповідно до потреб та 

очікувань споживачів; 

Дослідження 

Створення 
передумов 

виробництва 

Надання 
послуги  

Вдосконалення 
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4) вдосконалення — виробники послуги мають постійно покращувати і 

вдосконалювати свої послуги з метою утримання провідних позицій у своїй 

галузі. Окрім цього, безперервний процес покращення та вдосконалення послуги 

має вирішальне значення у підвищенні її конкурентоспроможності. 

Цей класичний сервісний чотирикутник визначає сутність основних етапів 

послуги в її життєвому циклі, дає змогу запропонувати алгоритм розробки, 

розвитку та управління послугою.  

Різні фази життєвого циклу характеризуються різними цілями та задачами 

управління з метою максимального забезпечення потреб споживачів послуги та 

максимізації прибутку підприємства, а саме: 

1) інноваційний розвиток — послуги не є конкурентоспроможними поки 

вони не будуть характеризуватися  креативністю та новаторськими підходами до 

задоволення потреб, перетворенням ресурсів на інноваційні послуги, метою та 

основним завданням яких є досягнення конкурентних переваг на ринку. Інновації 

повинні бути повністю втілені не тільки в сервісну продукцію, але й у процеси 

виконання та вдосконалення послуг; 

2) створення пропозиції послуги — виконання обслуговування 

постачальником послуг повинно створювати цінність для постачальника послуг. 

Процес обслуговування споживача забирає час виробника від початку і до кінця, 

виробник послуги повинен чітко визначити рівень попиту, щоб повністю 

усвідомити та контролювати вартість послуги в процесі її надання; 

3) створення вартості — створення та управління вартістю послуги 

зазвичай виникає у процесі її надання. Проте дуже часто вартість послуги 

створюється не під час її виконання, а ще на стадіях дослідження та розвитку. 

4) якісне виконання — послуги задовольняють потреби їх кінцевого 

споживача одночасно з їх виконанням, а виробники послуг мають контролювати 

процес їх надання в реальному часі. Причиною цього є можливість визначити 

слабкі місця процесу виконання послуги з виникненням подальшої можливості до 

її вдосконалення та покращення конкурентних переваг. Виробники послуг мають 

діяти та управляти послугами, паралельно використовуючи всі означені нами цілі. 
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Це може призвести до підвищення рівня конкурентоспроможності послуги, що є 

результатом координації та співпраці між усіма учасниками сервісної організації. 

Конкурентоспроможною можна визначити лише таку послугу, яка якісно 

задовольняє всі усвідомлені потреби споживача.  

Отже, сформульоване авторське визначення економічної категорії ―послуга‖  

поєднує в  собі позитивні риси різних дефініцій та інтегрує до категорії споживача 

послуги як її особливий суб’єкт, а також ресурси виробника та споживача  як 

об’єкти виробничого процесу.  

В умовах постіндустріалізму це дасть можливість суб’єктам економічних 

взаємовідносин вирішити питання перерозподілу ресурсів у сфері послуг, 

визначення цінності послуги для споживача та виробника, ціноутворення послуги,  

проблем з управління трудовими ресурсами сервісних організацій. Крім того дані 

дослідження можуть стати основою для визначення інтегрального показника, що 

акумулює в собі динаміку змін пріоритетів протягом життєвого циклу послуги, 

грошових потоків, якісних змін у системі надання послуги, а саме її вартості. 

 

2.2. Категоріальна матриця теорії сервісної економіки 

 

Однією з основ трансформації індустріальної економіки в економіку 

сервісного типу є революція людських потреб, яка відбулася в кінці ХХ ст. 

Науково-технічний прогрес, зміна характеру людської праці та її 

інтелектуалізація, підвищення соціальних стандартів та тривалості людського 

життя призвели до зміни структури потреб на користь таких, що пов’язані з 

інтелектуальним та творчим розвитком особистості. Сервісна постіндустріальна 

економіка все більше проникає в базис функціонування сучасного людського 

суспільства, а її спрямування на підвищення ролі людського інтелекту, знань та 

нематеріальних потреб суттєво змінює економічні відносини, процеси 

виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, суттєво впливає на 

реалізацію державної економічної політики. Водночас розвиток та зростання 

обсягів надання послуг породжує суперечності між їх споживачами та 
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виробниками, пов’язаними з виникненням додаткових витрат обігу, 

транзакційних витрат, витрат споживання. Відбуваються неоднозначні процеси 

глобалізації на світовому ринку послуг, а саме уніфікація та стандартизація 

послуг за умови різниці культурного та релігійного оточуючого середовища, 

особливо тих послуг, що пов’язані з духовним розвитком особистості, процеси 

виключення певних країн третього світу із світової системи обігу послуг  

внаслідок низького рівня розвитку освіти та науки.  

Огляд останніх статистичних досліджень свідчить про значний внесок 

сфери послуг у ВВП провідних країн світу за даними світового банку. Аналіз 

даних, наведених у табл. 2.2, підтверджує висновок про те, що економіка 

постіндустріального суспільства заснована на сфері послуг. У ньому особливого 

значення набувають процеси отримання та передачі інформації та знання, а рівень 

життя визначається ступенем розвитку та доступністю таких послуг як охорона 

здоров’я, освіта, культура тощо. При чому, дані табл. 2.2 свідчать про поступове 

зростання сфери послуг у структурі ВВП провідних країн світу та України, що 

пов’язане з подальшим інноваційним розвитком глобальної економіки. Окремі 

питання виникають до показників середнього світового рівня, які не змінюються 

протягом останніх років. Це ми можемо пояснити пануванням традиційної 

економічної системи, індустріальним типом суспільної організації та низькими 

темпами залучення інновацій в економіку в країнах третього світу: Африки та 

Азії.  

З таблиці видно, що у провідних країнах світу, які побудували своє 

економічне зростання на принципах інтелектуалізації виробництва, послуги 

відіграють провідну роль у формуванні ВВП. Розширення сфери надання послуг у 

цих країнах базувалося як на якісних змінах у структурі організації виробництва, 

так і на якісних змінах у людському суспільстві, принципах його організації та 

функціонування, зростанні ролі інтелектуальної діяльності людини, високому 

рівні освіти, зростанні середнього рівня доходу на душу населення та високих 

соціальних стандартах. 
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  Таблиця 2.2 

   

Частка сфери послуг в економіках провідних країн, % до ВВП 

 
Назва країни 2010 2011 2012 2013 2014 

Гонконг 93 93 93 93 93 

Велика Британія 79 78 79 79 79 

Сінгапур 72 74 73 75 75 

Німеччина 69 69 68 68 69 

США 78 80 79 79 78 

Україна 60 60 61 63 62 

В середньому в світі 70 70 70 68 68 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних [435] (дата останнього 

доступу 02.02.2017) 

 

Ця ситуація властива, в основному, постіндустріальному суспільству, 

характерними рисами якого за Д. Беллом, є усунення людини з процесу 

промислового виробництва, наука відіграє роль основного фактора виробництва, 

здатність до генерації знання стає основою соціальної диференціації, значно 

зростає роль людського інтелекту, зникає дефіцит товарів та виникає дефіцит часу 

для задоволення нематеріальних та духовних потреб людини. Порівняльна 

характеристика доіндустріального, індустріального та постіндустріального 

суспільства наведена у табл. 2.3 

Вона може бути доповнена такими особливостями постіндустріального 

суспільства: 

1. Втрата домінування в економічній системі матеріального та 

матеріальних стимулів. 

2. Провідним фактором виробництва стають знання та інформація. 

3. Відбувається інтелектуалізація праці — зростання впливу галузей та 

професій, які засновані на знаннях та інформації. 

4. Людська творчість стає основою виробничої діяльності. 
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5. Якість життя населення визначається рівнем та доступністю послуг 

(освіта, медицина, культура). 

6. Основним стимулом функціонування та розвитку індивіда стає рівень 

освіти та його інтелектуальні здібності. 

7. Соціальний статус визначається здатністю до генерування нових знань. 

 

  Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз доіндустріального, індустріального та 

постіндустріального суспільства 

 

Характерні риси 
Етап еволюції суспільства 

Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне 

Провідна сфера 

виробництва 
Видобувна Виробнича Обробна і переробна 

Провідний принцип 

функціонування 
Традиціоналізм 

Економічне 

зростання 
Орієнтація на майбутнє 

Стратегічний 

ресурс 
Сировина Енергія Інформація 

Базові професії Ремісники, селяни 
Інженери, 

робітники 

Науковці, 

висококваліфіковані 

спеціалісти 

Визначальні 

об’єкти власності 

Земля, природні 

ресурси 

Засоби 

виробництва 
Інформація та знання 

Соціальний центр, 

основна соціальна 

одиниця 

Сім’я, ферма 
Підприємство, 

група (партія) 

Університет, індивід 

(особистість) 

Основа влади 
Військова сила, 

власність 

Власність, технічні 

навички 
Знання, кваліфікація 

Доступ до влади 
Успадкування, 

присилування 

Успадкування, 

підприємницькі 

здібності 

Освіта, саморозвиток, 

самовдосконалення 

Критерій оцінки 

бізнесу 

Обсяг виробленої 

продукції 
Отримані доходи 

Здатність до інновацій 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [111] 

 

Постіндустріальні зміни в економіці призводять до зростання прагнення 

людини до інтелектуальної та творчої діяльності, постійного підвищення рівня 

освіти. Це стає основною причиною зростання сектору нематеріальних послуг, 

без яких неможливе інтелектуальне зростання індивіда, а основу економіки 

послуг становлять високоінтелектуальні, знаннєвомісткі послуги, що вимагають 

високого рівня кваліфікації їх виконавців. 
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Сучасна економічна парадигма приділяє значну увагу основним рисам 

послуги як економічного феномену сучасного життя. Починаючи з 80-х рр.    ХХ 

ст. була розроблена та визначена система характерних рис послуги, що отримала 

назву IHIP-система (Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, Perishability). Згідно 

з цією системою характеристик кожна послуга має такі особливості: 

1) нематеріальність — intangibility; 

2) гетерогенність — heterogeneity; 

3) нероздільність — inseparability; 

4) недовговічність — perishability. 

Розглянемо кожну з цих характерних рис окремо. 

Нематеріальність — характеристика нематеріальності послуги як основної 

її особливості має тривалу історичну традицію. Жан-Батист Сей у своїх працях 

визначив ще у 1836 році нематеріальність та невіддільність послуги, як основні її 

характеристики [112]. З того часу нематеріальним вважається все те, що не може 

бути відчутним на дотик та не складається з матеріальної субстанції, на 

підтвердження цього факту можна навести роботи Дж. Шостака [389], К. Лавлока 

[326] та інших. Також принцип нематеріальності дуже часто використовують для 

диференціації товарів та послуг. ―Товар — це об’єкт, девайс або річ, а послуга — 

це дія, виконання або можливість‖ [235]. ―Послуга це щось таке що можна 

придбати або продати, але не можна кинути вам на ногу‖ [292]. У світовій 

економічній думці нематеріальність послуги вважається головною її 

характеристикою, а відмінністю більшості послуг є використання основного 

нематеріального фактору виробництва — людської праці. Нематеріальність 

послуги прямо впливає на її корисний ефект від споживання послуги — ступінь 

задоволення особливої людської потреби, тому сприйняття вартості та цінності 

послуги є також суб’єктивним. Окрім корисного ефекту, нематеріальність послуги 

впливає на визначення її якості. Якість будь-якої послуги в першу чергу залежить 

від виробника, але елемент нематеріальності призводить до значного впливу на 

визначення її якості з боку споживача. Кожен споживач має суб’єктивне уявлення 

щодо послуги, яку він планує отримати, вона формується під впливом багатьох 
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факторів — індивідуальна або суспільна потреба, споживчі переваги, рівень 

доходу, життєвий та професійний досвід, соціальний стан тощо. Якість послуги з 

боку споживача визначається як співвідношення споживчих очікувань та 

отриманих результатів. Цим пояснюється високий рівень індивідуалізації послуг.   

Наголосимо, що нематеріальність послуги піддається постійній критиці, в 

основі якої міститься твердження, що велика кількість матеріальних ресурсів 

залучається до процесу надання послуги, а також результатом надання послуги 

може бути цілком матеріальний об’єкт. ―Авіакомпанії класифікуються як сервісні 

підприємства. Якщо я скористаюся їхніми послугами та полечу літаком, то літак, 

їжа, напої та команда є досить матеріальними… Якщо я функціоную в лікарні, я з 

одного боку ―машина‖ для надання послуг, а з іншого — ―об’єкт ремонту для 

покращення елементів функціонування‖. Як на мене, це не досить приємно. Мені 

може стати краще, гірше, або я можу взагалі померти. Що може бути більш 

матеріальним?‖ [419]. 

Гетерогенність — визначається в науковій літературі як складність  

стандартизації послуги [264], різноманітність у наданні послуги різними 

виробниками або фізичними особами [326], процес виробництва послуги 

протягом певного періоду часу [430]. Ми вважаємо, що цю низку економічних 

поглядів щодо гетерогенності послуги  можна доповнити визначенням 

гетерогенності як неоднорідності послуги, як економічного блага, що пов’язане з 

неоднорідністю економічних ресурсів, які залучаються для надання послуги, та 

неоднорідністю споживчих очікувань, від споживання послуги протягом певного 

періоду часу.  

Основною думкою критиків гетерогенності є твердження, що в житті існує 

величезна кількість критеріїв та можливостей щодо стандартизації послуги, 

результатом якої є зменшення або взагалі зникнення розбіжностей у механізмі, 

структурі та якості надання послуги. Як основний приклад стандартизації, 

наводиться ринок банківських послуг та особливо послуги банківського ритейлу. 

Зокрема, послуги автоматичного банкомата з видачі готівкових коштів з 

пластикової кредитної картки є абсолютно стандартизованими [291]. Базуючись 
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на механізмі надання послуги та на принципі спорідненості і взаємозамінності 

основних факторів виробництва, на нашу думку, можна виокремити 

характеристики послуги, які підлягають та надають можливості до стандартизації, 

та ті характерні риси послуги, які  заперечують та унеможливлюють 

стандартизацію послуги з боку її виробника, останні є гетерогенними за своєю 

природою. 

Нероздільність — вперше ця характерна ознака послуги була визначена та 

описана Ж.-Б. Сеєм у 1836 р., який звернув увагу на те, що виробництво та 

споживання послуги відбувається одночасно, отже вони сприймаються як 

нероздільні [112]. У подальших роботах це твердження розвивалося та 

поширювалося серед вчених-економістів: ―одночасне виробництво та споживання 

означає, що дуже часто виробник послуги фізично перебуває в місці її 

споживання‖ [235]. Типовими прикладами нероздільних послуг визначалися 

освітні послуги, послуги лікаря-терапевта, музичні концерти та виступи 

виконавців. На нашу думку, характеристика нероздільності є однією з основних у 

сучасних умовах економічного розвитку, про що свідчать: зростання частки 

персональних послуг — більшість послуг за своєю економічною сутністю є 

персональними, вони потребують особливого рівня взаємодії  між виробником 

послуги та її споживачем; миттєвий прямий продаж послуги споживачу — 

послуга має надаватися в тому місці та в той час, коли виникає попит на цю 

послугу, адже її неможливо виробити та накопичити з метою задоволення 

відкладеного попиту. Незважаючи на очевидність, характеристика нероздільності 

також критикується в науковій літературі. ―Простий аналіз індустрії послуг дає 

нам змогу стверджувати, що в світі існує велика кількість послуг, які надаються, 

— транспортування вантажів, прання білизни, планові прибирання… найчастіше 

надаються в період відсутності споживача, а споживач отримує лише їх 

результати» [326]. К. Лавлок і Е. Гуменсон визначали, що існує безліч видів 

послуг, які не вимагають присутності споживача для того, щоб узагальнювати 

дану характеристику як єдину для всіх послуг. 
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Недовговічність — як характеристика послуги в економічній літературі має 

дуже давню традицію. Так А. Сміт у 1776 році визначав: ―Працю 

некваліфікованого робітника навпаки не можливо зафіксувати або визначити у 

будь-якому конкретному предметі праці або товарі, що підготовлений для 

продажу. Результати його праці зникають на самому початку процесу її (праці) 

застосування та споживання‖ [209]. Сьогодні недовговічність послуги 

асоціюється, зазвичай, з неможливістю зберігання послуги протягом певного 

періоду часу або з неможливістю розміщення послуги на складі підприємства.  

Така характеристика послуги, як і всі  попередні, в сучасних літературних 

джерелах критикується та не абсолютизується як безумовна. Так у роботах  Е. 

Гуменсона відзначається: ―Недовговічність послуги — нісенітниця. Послуги 

накопичуються та зберігаються у вигляді систем, будівель та споруд, машин та 

механізмів, знань та навичок і безпосередньо у вигляді людини. Банкомат — це 

склад стандартизованих послуг із видачі готівки. Лікарня невідкладної допомоги 

— склад лікарів, специфічного обладнання та методів лікування. Готель — склад 

окремих кімнат‖ [291]. Інші критики недовговічності послуги як її основної 

характеристики розподіляли послугу як процес та результати від її споживання. 

Так Б. Едвардсон та інші у своїх працях розподіляв процес надання послуги та 

результат послуги у вигляді спогадів людини про процес її споживання. Він 

відзначав, що людина може накопичувати враження від споживання послуги та 

зберігати пам'ять про неї роками [265]. K. Лавлок розподіляв процес та результат 

від споживання послуги, але під результатом він мав на увазі комплекс переваг та 

вигод від споживання послуги, які, на його думку, можуть зберігатися та 

накопичуватися в довгостроковому періоді, на відміну від трудових зусиль 

людини, що миттєво зникають у процесі надання послуги [325]. 

Т. Хілл у своїх працях відійшов від класичної моделі та  описував лише 

одну основну характеристику послуги — варіативність або різноманітність. На 

його думку, варіативність  — як основна характерна риса послуги , є зміною 

якісних характеристик економічних ресурсів шляхом впливу економічних 

елементів.  
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 К. Лавлок, в свою чергу, пов’язував характеристику послуг з їх 

класифікацією. Шляхом класифікації послуг на матеріальні та нематеріальні він 

виокремлював характеристики нематеріальності та матеріальності. Залежно від 

ступеня контакту споживача з виробником послуги  виділяв характеристику 

індивідуальність. Класифікуючи послуги  залежно від того, як вони залежать від 

попиту та пропозиції на них, виділяв характеристику недовговічності. 

Продовжував дослідження сутності послуг К. Лавлок з Е. Гуменсоном. Разом 

вони доповнили його модель новою характеристикою послуги, яку пов’язували з 

процесом переходу права власності. У своїй праці вони відзначили, що у випадку 

з товаром до процесу ринкового обміну включається перехід права власності, а у 

випадку з послугами процес переходу права власності не є складовою обміну. На 

нашу думку, така її характеристика напряму кореспондується та відповідає 

класичній характеристиці — нематеріальність. 

Предметні галузі дослідження української економічної школи були 

зосереджені в царинах управління сервісною діяльністю спеціалізованих 

підприємств, зазвичай торговельних або туристичних. У своїх роботах вітчизняні 

вчені орієнтувалися, в основному, на класичні характерні ознаки послуги, 

визначені у якості IHIP-системи, коригуючи власні наукової погляди з 

предметною галуззю своїх наукових інтересів. Так О. Моргулець у своїх 

дослідженнях стверджує: ―Послуги, на відміну від інших товарів, виробляються і 

споживаються в основному одночасно, внаслідок чого виникає ціла низка 

особливостей їх виробництва і управління. По-перше, послуги не підлягають 

збереженню, що дає змогу виробникам зводити свій оборотний капітал до 

мінімуму, тому що витрати на утримання складських приміщень, зберігання, 

охорону, закупівлю сировини тощо практично відсутні. Отже, головними 

особливостями послуг як спеціального виду товару є їх невідчутність, 

невіддільність виробництва і споживання, нездатність до зберігання й високий 

ступінь невизначеності або мінливості‖ [132]. Як особлива та оригінальна  

характеристика послуг автором була виокремлена ―невизначеність або 

мінливість‖. Відзначимо, що невизначеність або мінливість притаманна всій 



126 
 

економічній діяльності господарюючих суб’єктів в умовах постіндустріалізму, 

тобто виокремлювати її як особливість лише послуги не зовсім доречно. Є.  

Сахно, М. Дорош, А. Ребенок у своїх дослідженнях також звертають увагу на 

загальну характеристику послуг. Визначаючи послугу як об’єкт комерційної 

діяльності підприємства, автори створюють систему якісних її ознак та 

перераховують їх — невідчутність, яка визначає нематеріальність послуги, 

невіддільність виробництва та споживання послуги, неоднорідність або змінність, 

нездатність послуг до зберігання [147].  У цьому дослідженні, на нашу думку, 

автори звузили класичні характерні ознаки послуги на користь їх утилітаризму та 

орієнтації на прикладні аспекти комерційної діяльності. Дослідження українських 

вчених зосереджені у специфічних галузях послуг, зокрема галузі туристичних 

послуг, формулюють їх особливі характеристики з урахуванням специфіки даних 

галузей. Зокрема, Н. Кудла виокремлювала такі ознаки туристичної послуги:  

1) послуги є поодинокими, тобто такими, що стосуються матеріальних 

речей або людей; 

2) субституційність — турист має можливість вибору, наприклад, 

отримати послуги з розміщення в готелі чи у кемпінгу; 

3) внутрішня диспропорція — те, що послуги задовольняють попит 

комплементарно і субституційно, істотно впливає на рівень і якість 

обслуговування туристичного руху; 

4) диференційований попит — з огляду на часові, просторові й видові 

чинники; 

5) присутність споживача — туристичну послугу не можна переслати як 

поштову бандероль, виробництво туристичної послуги відбувається у присутності 

клієнта, і в момент виготовлення послуга ―споживається‖; 

6) обструкційний характер — потенційний турист не має змоги 

випробувати продукт, який купує, не існує нічого такого, як зорова чи дотикова 

проба, якою можна скористатися, купуючи товар [120]. 

Визначення основних характеристик послуги як економічного явища та 

процесу надає змогу стверджувати, що класична модель або IHIP-система не 
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достатньо спроможна в умовах сучасної постіндустріальної економіки, дати 

відповіді на всі виклики, які постають перед послугою, не в повному обсязі бере 

до уваги та інтегрує в теорію послуги людину-споживача з її потребами та 

ресурсами. Виникає необхідність актуалізації характерних ознак послуги як 

економічного явища та економічного процесу. Вважаємо за доцільне доповнити 

характерні риси послуги основними етапами її надання та реалізації, до яких слід 

віднести етап визначення об’єкта, етап перетворення, етап споживання 

результатів послуги та інтегрувати людину-споживача послуги з її особливими 

економічними ресурсами як безумовно необхідні елементи її виробничого 

процесу.  Модель ―Об’єкт, перетворення, споживання‖ доповнює категорію 

послуги характерними рисами та ознаками процесу та інтегрує в процес надання 

послуги особливі виробничі ресурси споживача, без яких надання послуги 

неможливе взагалі. 

Перший етап — відтворення об’єкта послуги, формування вартості послуги 

як товару. Процес вибору об’єкта послуги визначається, в першу чергу, 

залученням з боку виробника послуги всіх наявних у нього матеріальних, 

нематеріальних та людських ресурсів, що пов’язані з ним  протягом певного 

періоду часу. Ці ресурси одночасно є складовими процесу надання послуги та 

основними передумовами виникнення цього процесу.  

Другий етап — перетворення ресурсів, характеризується процесом зміни 

кількісних та якісних характеристик основних ресурсів учасників процесу 

надання та споживання послуги. На відміну від виробництва товарів, виробник 

послуги не в змозі отримати у своїй власності всі необхідні елементи та складові. 

У процесі надання послуги існують принципові вихідні складові, які за правом 

власності належать лише споживачу даної послуги. Наприклад, для процесу 

надання та споживання послуги необхідна наявність споживача (лікування, освіта, 

послуги краси), майна споживача (ремонт автомобілів або побутової техніки), 

набору певних правочинів споживача (юридичні послуги), інформаційних баз 

даних споживача (бухгалтерські або маркетингові послуги). Використання цих 

особливих ресурсів завжди супроводжується певною споживацькою активністю, 
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тому що в іншому випадку потреба споживача не буде задоволеною. У процесі 

надання послуги ресурси виробника поєднуються з ресурсами споживача, 

результатом цього поєднання стає трансформація споживчих ресурсів, надання їм 

форми та змісту, які задовольняють особливу, зазвичай нематеріальну, потребу 

споживача. 

Третій етап — споживання результатів, можливість для споживача 

використовувати наслідки трансформації власних ресурсів та ресурсів виробника 

послуги, яка породжує вартість послуги. На даному етапі споживач починає 

використовувати корисні властивості трансформації, які є результатом поєднання 

різних виробничих елементів та економічних ресурсів як виробника так і 

споживача, та, зазвичай, характеризуються тим, що є заздалегідь підготовленими. 

Процес споживання результатів послуги вимагає від виробника прийняття 

особливих інтегрованих рішень, які будуть враховувати залучення особливих 

ресурсів споживача до надання послуги та необхідність повного задоволення 

потреби споживача.  

 Вважаємо, що ця модель характерних процесуальних ознак послуги може 

бути поєднана з класичними характеристиками послуги. Так аналізуючи її 

нематеріальність, слід зазначити, що більшість об’єктів впливу послуги, які є 

передумовою її надання, матеріальні за своєю природою. До матеріальних 

елементів послуги можна також зарахувати ресурси виробника послуги та 

особливі, специфічні ресурси споживача цієї послуги. Вони, на нашу думку, є 

матеріальними або включають в себе велику кількість матеріальних елементів. 

Якщо в ресурсах споживача, які залучаються до процесу їх трансформації та 

перетворення за допомогою послуги,  превалюють матеріальні елементи, то і 

результат послуги буде характеризуватися більшою матеріальністю. На нашу 

думку, характеристика нематеріальності послуги більше підходить до ресурсів 

виробника послуги, особливо до тієї частини цих ресурсів, яка залежить 

безпосередньо від кількості та якості залученої людської праці. До них можна 

віднести знання, навички та професійний досвід людини-виробника послуги. Ці 

людські ресурси можуть виступати у вигляді об’єктивної передумови надання 

послуги та у якості отриманого результату від споживання цієї послуги. Іншим 
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нематеріальним елементом процесу надання послуги в літературі визначають 

зміну або трансформацію якісних характеристик особливих споживчих ресурсів 

та очікування споживача щодо задоволення власної потреби як результат 

спожитої послуги. ―Процес надання освітніх послуг або роботи лікаря-операнта є 

нематеріальним. Він не концентрується ані на вчителі, ані на книжці або 

інструменті. Процес трансформації ресурсів споживача є ядром процесу надання 

послуги‖ [295]. Перетворення ресурсів виробника послуги є необхідною 

передумовою для її виробництва, в результаті чого виробник втрачає частину 

виробничих можливостей своїх ресурсів, втрату цих виробничих можливостей 

можливо охарактеризувати як матеріальним зношенням, так і моральним або 

нематеріальним зношенням, у випадку інтенсивного залучення до виробництва 

послуги людської праці. У якості ефективного виробництва послуги ресурси 

споживача залучаються до виробничого процесу максимально. Під час 

перетворення ресурсів споживача, він перебуває під впливом процесу 

перетворення цих ресурсів та його нематеріальності зокрема. Ступінь 

перетворення ресурсів залежить від рівня інтеграції ресурсів споживача до 

виробничого процесу послуги. У результаті цього послуги мають пропонуватися 

споживачу та реалізовуватися у вигляді майбутнього корисного ефекту. Такі 

виробники послуги, як вчителі, консультанти, лікарі, спеціалісти з краси обіцяють 

результат від своїх дій або від перетворення ресурсу споживача у майбутньому. 

Цей майбутній корисний ефект є нематеріальним за своєю сутністю. 

Нематеріальність послуги як її характеристика суттєво контрастує з 

характеристикою матеріальних товарів, які вже є кінцевим результатом 

перетворення саме ресурсів виробника, на відміну від послуги товар можливо 

побачити та спробувати до початку процесу переходу права власності на нього. 

Отже, пропозиція послуги є точкою відліку її нематеріальності. 

 Гетерогенність як характеристику послуги також можливо поєднати з 

моделлю процесу її надання. Виробники послуг стикаються з великими 

труднощами щодо досягнення однорідного результату виконаної послуги, 

особливо для послуг, що характеризуються великим обсягом та високою 

інтенсивністю залученої до їх виробництва людської праці. Деякі автори 

зазначають у своїх роботах: ―сутність та якість послуги, наприклад медичних 
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оглядів, ресторанної їжі, прокату автомобілів, можуть змінюватися  залежно від 

виробника, від споживача, від часу їх надання‖ [430]. Інші науковці С. Варго та Р. 

Лащ у своїх дослідженнях навпаки відкрито критикували гетерогенність та 

вважали її міфом. У своїх дослідженнях вони звертали увагу не на виробництво 

послуги, а на гетерогенність людських потреб та очікувань [419]. 

Справді, послуги з високою часткою залучення та інтенсивністю 

використання людської праці значно відрізняються між собою  залежно від 

виробника, місця виробництва та часу надання послуги. Редукція гетерогенності 

можлива за допомогою автоматизації та комп’ютеризації процесів надання 

послуги, наприклад фінансові та банківські послуги, а також стандартизації 

процесів надання послуги, наприклад послуги гостинності. Вважаємо, що 

основою гетерогенності послуги є виконання людиною певної продуктивної, 

корисної дії в процесі перетворення особливих ресурсів споживача послуги.  

Перетворення ресурсів споживача в процесі надання послуги може 

призвести до невизначеності та втрат з боку всіх учасників процесу виробництва. 

Споживач може мати розсіяні потреби та споживчі переваги, які  не може 

правильно описати. Результатом цього, зазвичай, стають незадоволені потреби 

споживача та, як наслідок, незадоволення якістю наданої послуги. Це пов’язано з 

двома причинами: 

1) для надання однієї послуги ресурси надходять від різних споживачів, 

ці ресурси мають різну кількість та якість; 

2) здатність виробника послуги використовувати в процесі її надання 

споживчі ресурси є обмеженою та залежить від рівня інтеграції споживача до 

виробничого процесу та якості самих ресурсів. 

Підтвердження нашої думки прослідковуються  у дослідженнях  А. Палмера і 

С. Коула. Автори зазначають: ―внаслідок того, що споживачі зазвичай беруть 

активну участь у процесі надання послуги та одночасно споживають її, дуже 

важко здійснювати контроль за дотриманням стійких стандартів‖ [363]. К. Лавлок 

у своїх працях прямо пише, що результати та підсумки обстеження людського 

організму не завжди можуть бути чітко передбачені [323]. 
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 Отже, основною причиною гетерогенності послуги як її характеристики є 

різниця в споживчих потребах та якості ресурсів споживача, що 

використовуються в процесі надання послуги. 

При аналізі нероздільності послуги та споживача як її характеристики 

визначено, що основою процесу надання послуги є особливі ресурси споживача, 

які залучаються до процесу її виробництва. Отже, нероздільним з процесом 

надання послуги має бути не споживач, а його ресурси. Наприклад, прання речей, 

прибирання квартири або дистанційне навчання студентів ґрунтуються на 

обов’язковій присутності в місці надання послуги ресурсів споживача та не 

обов’язковій присутності самого споживача.  

Недовговічність результатів послуги. Як зазначав А. Сміт, результат від 

перетворення зникає відразу після закінчення процесу, причому, єдине, що 

залишається після закінчення процесу — корисний ефект від нього [396]. Ми 

вважаємо, що особливістю послуги може стати стійкий ефект від її споживання, 

наприклад освіта або лікування. Ця теза підтверджується і в джерелах літератури. 

Так Б. Едвардсон у своїх працях свідчить, що корисний ефект від надання послуги 

дуже довго зберігається у спогадах споживача [265]. До характеристики 

недовговічності послуги можна зарахувати недовговічність виробничих 

можливостей товаровиробника: ―внаслідок того, що послуга це швидше акт або 

продуктивна дія аніж матеріальний предмет, вона недовговічна та не може бути 

накопичена. Звичайно, потрібні елементи, обладнання та спеціалісти можуть 

перебувати у стані постійної готовності з метою створення послуги, але це є 

підтвердженням виробничих можливостей, а не товару-послуги‖ [327]. Це 

твердження свідчить, що продуктивні можливості товаровиробника активізуються 

шляхом залучення особливих ресурсів споживача, а обсяг їх використання 

безпосередньо залежить від обсягу попиту на дану послугу. Т. Хілл описує 

послугу як зміну в структурі економічної одиниці: ―Факт того, що послуги не 

можливо покласти на склад, зовсім не пов'язаний з їх фізичною 

недовговічністю… Послуги неможливо покласти на склад з тому, що склад змін є 

суперечністю в категоріальному апараті. Отже, факт неможливості складування 

послуги є не фізично неможливим, а логічно неможливим‖ [295].  У разі, якщо 

відсутній попит з боку споживача на послуги та доступ з боку виробника до 
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особливих споживчих ресурсів, відбувається втрата виробничого та 

продуктивного потенціалу для перетворення ресурсу на корисний ефект. 

Уточнюючи нашу точку зору з цього питання, будемо посилатися на роботи Е. 

Гуменсона, який зауважив, що готель — це склад ліжок, а банк — склад 

фінансових операцій. Цей виробничий потенціал є недовговічним, якщо буде 

відсутній попит на послуги гостинності або фінансові послуги [291]. Окремо 

нашу точку зору підтверджує в своїх роботах Р. Раст: ―Час є найбільш 

недовговічним фактором виробництва в процесі надання послуги‖ [379]. 

Для адекватного описання нашої моделі та всебічної  імплементації її в 

традиційну модель характеристики послуг створимо графічну структурно-логічну 

схему, яка зображена на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.  . Специфічні ознаки послуги з урахуванням інтеграції споживача до 

процесу її надання та з новими процесуальними характеристиками 

Джерело: розроблено автором 
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У результаті проведеного нами економічного дослідження можна визначити, 

що основними характерними рисами послуги є нематеріальність, гетерогенність, 

нероздільність та недовговічність. Враховуючи визначені ознаки послуги та 

критичні зауваження щодо них, ми вважаємо, що класична модель або IHIP-

система не бере до уваги та не інтегрує в теорію послуги людину-споживача з її 

потребами та ресурсами. Виникає необхідність актуалізації характерних ознак 

послуги як економічного феномену шляхом доповнення характерних рис послуги 

основними етапами її надання та реалізації або процесуальними 

характеристиками (етап відтворення об’єкта, етап перетворення ресурсів, етап 

споживання результатів послуги) та інтегрувати людину-споживача послуги з її 

особливими економічними ресурсами як безумовно необхідні елементи її 

виробничого процесу. Імплементація в традиційну модель процесуальних 

характеристик послуги,  інтеграція споживача до структурних елементів 

характеристики послуги доповнює класичні економічні погляди та характерні 

ознаки послуги як соціально-економічного феномену.  

 

 

2.3. Критеріальні ознаки та класифікації послуг 

 

У контексті онтологічних основ теорії сервісної економіки доцільно 

виокремити дві основні типологічні групи, в межах яких можна класифікувати  

послуги за різними ознаками та критеріями. Умовно ці групи можна визначити як: 

1) прикладна група класифікацій — основним завданням є виконання 

певних прикладних економічних завдань, національне та міжнародне 

порівняння господарських систем, економічний аналіз, статистичний 

облік тощо; 

2) науково-теоретична або методологічна група класифікацій — 

спрямована на нормативні, позитивні або методологічні дослідження у 

різних царинах та напрямах економічної науки з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. 
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Аналізуючи першу групу класифікацій відзначимо, що до них можна 

зарахувати Класифікацію послуг Світової організації торгівлі (СОТ), Світового 

банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Міжнародного валютного фонду (МВФ), Класифікацію видів економічної 

діяльності Статистичної Комісії ЄС, Міжнародну стандартну галузеву 

класифікацію видів економічної діяльності ООН (ISIC), Класифікацію видів 

економічної діяльності (КВЕД-2010), що використовується в господарській 

практиці України.  

Одним із найважливіших документів СОТ щодо регулювання сфери послуг 

є Генеральна угода з торгівлі послугами (General Agreement on Trade in Services). 

Генеральна угода з торгівлі послугами поширюється на послуги, що надаються на 

комерційних засадах як компаніями приватного сектору економіки, так і 

підприємствами та організаціями, що перебувають у власності урядів або 

контролюються ними. ГАТС не поширюється на послуги щодо регулювання руху 

повітряних суден і повʼязаних з цим прав. Послуги, які надаються урядовим 

агентствам, виведено з-під дії угоди, до них застосовуються положення Угоди про 

державні замовлення. Ця угода спрямована на скорочення й усунення державних 

обмежень, які виступають перешкодою для вільного надання транскордонних 

послуг або є дискримінаційними щодо компаній, створених за участі іноземного 

капіталу. Угода забезпечує правову базу для вирішення питань про усунення 

перешкод для торгівлі й інвестицій у сфері послуг, включає конкретні 

зобов’язання країн — учасниць СОТ щодо обмеження використання ними такого 

роду бар’єрів. Зазначимо, що міжнародні угоди в рамках СОТ не дають 

визначення поняття ―послуга‖, а лише встановлюють, що послуга включає будь-

яку послугу в будь-якому секторі за винятком тих, що надаються для виконання 

державних повноважень. З метою регулювання в ГАТС усі послуги 

класифіковано за 12 секторами: ділові послуги; послуги у сфері зв’язку й 

аудіовізуальні; будівельні та пов’язані з ними інженерні; дистриб’юторські; 

послуги у сфері освіти; послуги, пов’язані з захистом навколишнього середовища; 

фінансові; послуги у сфері охорони здоров’я і соціального забезпечення; туризм і 
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послуги, пов’язані з подорожами, послуги з організації дозвілля, культурних і 

спортивних заходів (крім аудіовізуальних); транспортні послуги; інші. Кожен 

сектор поділяється на підсектори (всього 155). Наприклад, послуги зі страхування 

утворюють окрему групу в секторі ―Фінансові послуги‖ та об’єднують: 

страхування життя; страхування від нещасних випадків і здоров’я людей; інші 

види страхування; послуги з перестрахування та ретроцесії; допоміжні послуги зі 

страхування, зокрема, брокерські, агентські, з оцінки збитків, консультативні, 

актуаріїв тощо. Всі вони включені в зобов’язання щодо відкриття ринків, 

затверджені П’ятим протоколом ГАТС. Протокол охоплює близько 95 % 

міжнародної торгівлі банківськими та страховими послугами, цінними паперами і 

фінансовою інформацією [137]. 

Класифікація видів економічної діяльності Світового Банку [436]  виділяє 

такі види послуг, що безпосередньо використовуються в сучасній світовій 

торгівлі:  

1) факторні послуги (factor services) Ғ платежі, що виникають у зв’язку з 

міжнародним рухом факторів виробництва, а саме з капіталом і робочою 

силою (доходи чи інвестиції, роялті та ліцензійні платежі, заробітна 

плата, сплачена нерезидентам);  

2) нефакторні послуги (non-factor services) Ғ послуги, не пов’язані з рухом 

факторів виробництва (транспорт, туризм, інші нефінансові послуги). 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) [438] 

класифікує послуги на основі специфіки виробничого процесу, кінцевого 

споживача, функціонального призначення: 

1) дистрибутивні Ғ пов’язані з обміном товарами, інформацією чи 

переміщенням осіб. Частина таких послуг призначена для безпосереднього 

споживання (індивідуального чи групового) — готельне та ресторанне 

господарство, інші виконують посередницькі функції на шляху руху благ до 

споживача (роздрібна та гуртова торгівля); 

2) соціальні Ғ задовольняють індивідуальні потреби індивіда або групи 

індивідів, які об’єднані за територіальними або національними ознаками, за своєю 
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характеристикою вони можуть бути неринковими (задовольняють різноманітні 

особисті та суспільні потреби людей, пов’язані з державним управлінням і 

соціальним страхуванням, охороною здоров’я та соціальною допомогою, сфери 

освіти та культури), або ринковими — послуги у сфері відпочинку, розваг, 

перукарські тощо; 

3) виробничі Ғ пов’язані з процесом матеріального виробництва та 

призначені для відповідних суб’єктів господарювання, у тому числі для 

домогосподарств. До цієї групи належать: фінансове посередництво, страхування, 

операції з нерухомістю, послуги пов’язані з обслуговуванням процесу 

виробництва благ; 

4) комунікаційні послуги Ғ послуги,  пов’язані з обслуговуванням 

переміщення товарів у державних кордонах та на міжнародному ринку, до них 

відносять транспортні послуги, послуги тимчасового складування та збереження 

благ, а також послуги переміщення інформації засобами електронного зв’язку. 

 Структурні трансформаційні процеси, які відбулися на ―пострадянському 

просторі‖ у 90-х рр. ХХ ст. та на території Україні в тому числі, змусили 

докорінно переглянути всю систему статистичних ―координат‖ колишнього 

СРСР. Поступово відбувався перехід до класифікації галузей за видами 

економічної діяльності (КВЕД) — системи, прийнятої для провідних ринкових 

економік світу, що визначені як постіндустріальні. У вітчизняній господарській 

практиці застосовується класифікація послуг за принципом основного виду 

діяльності підприємства та за принципом значущості цін, відповідно до 

Класифікації видів економічної діяльності (ДК009:2010 КВЕД-2010) [439]. 

Послуги групуються: 

1) за основним видом діяльності підприємства: 

1.1) виробничі — призначені для виробничого споживання галузями 

сфер виробництва матеріальних благ та послуг; 

1.2) невиробничі — призначені для кінцевого споживання домашніми 

господарствами, тобто для невиробничого споживання; 

2) за принципом значущості цін: 
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2.1) ринкові — послуги, призначені для реалізації або реалізовані за 

економічно значущими цінами. Охоплюють оптову та роздрібну 

торгівлю, готельне та ресторанне господарство, транспорт і зв’язок, 

фінансові послуги, послуги-операції із нерухомістю та ін. (секції G–L 

КВЕД); 

2.2) неринкові — послуги, які надаються підприємствами та установами за 

цінами, що не мають економічного значення, до них можна зарахувати 

послуги державних установ та організацій, що забезпечують 

індивідуальні потреби домашніх господарств та колективні потреби 

суспільства в цілому, а також некомерційних організацій, які 

обслуговують домашні господарства. Охоплюють послуги державного 

управління та значну частину послуг освіти, охорони здоров’я, 

культури тощо, віднесених до секцій M–S КВЕД. Обсяг виробництва та 

споживання неринкових послуг оцінюється за собівартістю. Водночас 

зустрічається поєднання ринкового та неринкового підходів до 

ціноутворення, коли частина ринкового випуску доповнюється 

компенсаційними виплатами у формі дотацій із різних джерел (житлові, 

комунальні, транспортні й інші послуги з обслуговування домашніх 

господарств). 

Аналізуючи науково-теоретичну або методологічну групу класифікацій 

зазначимо, що перші спроби класифікувати послуги в науковій літературі можемо 

побачити на початку 60-х рр. ХХ ст., саме тоді сфера послуг починає відігравати 

провідну роль в економічному житті людського суспільства. У додатку В  

проаналізовані приклади таксономії сфери послуг у науковій літературі 

починаючи з 1960 р. та до початку 80-х рр. ХХ ст. 

Розвиток сфери послуг у світі на початку 80-х рр. ХХ ст., розширення їх 

асортиментного переліку та обсягів надання призводить до виникнення інших 

класифікацій, які ґрунтуються на принципово нових критеріях. Зокрема, звернемо 

свою увагу на дослідження Дж. Боуена, Р. Сільвестро та Д. Келлога, які були 

опубліковані в науковій літературі у 90-х рр. ХХ ст. 
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Класифікація послуги, що була запропонована Дж. Боуеном [242], 

ґрунтується на показниках ступеня орієнтації товаровиробника на максимізацію 

задоволення потреби споживача протягом виробничого циклу послуги. Згідно з 

цим критерієм, були виокремленні сім характеристик послуги як товару, зокрема: 

1) важливість співробітників для виробничого процесу; 

2) кастомізація — рівень задоволення потреби споживача; 

3) здатність споживача змінити підприємство — виробника послуги; 

4) контакт споживача та співробітника підприємства у процесі створення 

послуги;  

5) спрямованість послуги (на людину чи нематеріальний об’єкт); 

6) позитивний ефект від споживання послуги; 

7) диференціація між товаровиробниками послуги. 

Згодом ці ознаки були взяті за основу для створення трьох видів послуги: 

1) високо контактна, кастомізована персональна послуга; 

2) помірно контактна, напівкастомізована неперсональна послуга; 

3) помірно контактна, стандартизована послуга.  

Метою класифікації Дж. Боуена було створення сегментації ринку послуг, 

заснованої на принципах кастомізації, високого рівня лояльності споживача до 

товаровиробника та максимізації задоволення потреби споживача. 

Д. Келлог створив власну класифікацію послуг [310], ґрунтуючись на 

критеріях рівня контакту між товаровиробником та споживачем у процесі надання 

послуги. Згідно з цим критерієм він розподілив усі послуги на  групи відповідно 

до таких ознак: 

1) час взаємодії; 

2) інтенсивність взаємодії; 

3) інформаційна насиченість взаємодії. 

Значення цієї класифікації за Д. Келлогом, для дослідників та реального 

сектору економіки полягає у можливостях щодо ретельної економічної оцінки 

сегменту надання послуги, вдосконалення та підлаштування процесу надання 

послуги для максимального задоволення потреб споживача. 



139 
 

Класифікація послуг, розроблена  Р. Сільвестро [390] та представлена в 

економічній літературі в 1992 р., розподіляє всі послуги на три великі категорії — 

професійні послуги, послуги організацій, масові послуги (рис. 2.3).  

Категорії послуг визначені на основі орієнтації послуги на задоволення 

різних видів потреб. Щодо основних критеріїв, то вони були визначені як такі: 

1) рівень орієнтації послуги на людину чи нематеріальний об’єкт; 

2) рівень орієнтації послуги на продукт або процес; 

3) час надання послуги; 

4) рівень кастомізації; 

5) місце створення доданої вартості; 

6) кількість споживачів послуги за 1 день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Класифікація послуг за Р. Сільвестро [390] 
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агенцій, архітекторів тощо. Вони характеризуються невеликою кількістю 

транзакцій протягом короткострокового періоду, високим ступенем кастомізації, 

орієнтовані на процес та мають довготривалий контакт із споживачем. Їх додана 

вартість створюється в місці надання послуги (front office), де сконцентровані 

фактори виробництва товаровиробника зустрічаються з ресурсами споживача, 

вступають з ними у взаємодію з метою максимального задоволення потреби 

споживача. 

Послуги організацій — банки, майстерні, перукарні готелі тощо. Дані 

послуги характеризуються середнім рівнем кастомізації, вони одночасно 

спрямовані та орієнтовані на людину та нематеріальний об’єкт, їх додана вартість 

створюється у місці надання послуги та поза ним. 

Масові послуги — надаються сервісними організаціями з великою кількістю 

щоденних транзакцій. Масові послуги відображають ситуацію, за якої існує 

одночасне споживання корисного ефекту послуги великою кількістю споживачів 

протягом відносно короткого періоду часу та низьким рівнем кастомізації. Окрім 

цього, більшість масових послуг є орієнтованою на нематеріальний предмет, а їх 

додана вартість створюється не за місцем надання послуги, а поза ним.  

На нашу думку, одночасна можливість наявності значної кількості 

споживачів у місці надання послуги та одночасне її споживання робить масові 

послуги унікальним типом послуги, яка характерна для постіндустріального 

суспільства. Адже в постіндустріальному суспільстві основні невирішені завдання 

перебувають у сфері управління підприємствами, розподілі благ, задоволенні 

зростаючої кількості потреб людини, які зумовлені підвищенням рівня доходу 

населення. Постіндустріальна економіка відчуває менше потреби в 

некваліфікованій праці, що створює труднощі для населення з низьким освітнім 

рівнем. Найбільш важливими якостями найманих працівників стають рівень 

освіти, професіоналізм, здатність до споживання інформації та генерування нових 

знань, креативність робітника. Основною формою життєдіяльності стає — 

розвиток людських можливостей.  Саме це породжує нові потреби, задовольнити 
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які можна за допомогою масових послуг. Розглянемо цей вид послуг більш 

детально та надамо їх особливу класифікацію. 

Розглядаючи теорію  Р. Сільвестро необхідно зауважити, що визначення 

масових послуг обмежує той спектр послуг, який існує в сучасній 

постіндустріальній економіці. Зокрема, масові послуги не є орієнтованими на 

нематеріальні предмети, а їх додана вартість створюється в місці надання. До 

таких послуг можна віднести спортивні події, послуги музеїв, освітні послуги, 

театр тощо. Окрім цього, в сучасному світі інформаційних технологій з метою 

надання великої кількості масових послуг не потрібний безпосередній фізичний 

чи вербальний контакт зі споживачем. Визначені розбіжності підкреслюють 

необхідність детального розуміння того, що таке масова послуга і, що більш 

важливо, створює необхідність розуміння різноманітності видів послуг  та їх 

класифікації в умовах постіндустріального суспільства.  

Вважаємо за доцільне класифікувати масові послуги в постіндустріальному 

суспільстві на макрорівні за двома головними ознаками: 

1) Мета споживання — цей критерій дає змогу класифікувати масові 

послуги залежно від потреби, яку вони задовольняють, та розподілити їх 

на гедоністичні та утилітарні; 

2) Режим надання послуг — тимчасовий характер послуги або термін 

тривалості її надання є основним критерієм для розподілу масових 

послуг на колективні та індивідуальні. 

Гедоністичні послуги — більш індивідуальні за своєю природою, 

ґрунтуються на персональних психологічних установках та мотиваторах індивіда, 

які пов’язані з досвідом споживання. Дані послуги вказують на важливість 

особистого психологічного задоволення у процесі їх споживання. Визначення 

корисного ефекту ґрунтується на вимірюванні рівня задоволення особистої 

психологічної потреби та оцінюється на основі споживчого досвіду. Емоційний 

стан споживача є основним мотивом їх споживання.  

Утилітарні послуги – більш раціональні та функціональні за своєю 

природою  на думку споживача, відповідають безпосередньо за задоволення 
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особливих споживчих потреб, зазвичай оцінюються на основі вимірювання їхніх 

когнітивних характеристик. Визначення корисного ефекту для споживача 

базується на оцінці якості обслуговування. 

Колективні послуги — відображають ситуацію, коли чітко визначений 

часовий період їх споживання. Ці послуги вимагають від споживачів 

безпосередньої участі в процесі їх надання та споживання у чітко визначеному 

часовому періоді. Мають чіткий час початку та кінця, який визначається 

виробником послуги. 

Індивідуальні послуги — дають змогу споживачу самостійно встановлювати 

термін та час споживання послуги. Обсяг споживання цих послуг у часовому 

періоді є значним, проте вони не виробляються та не споживаються всіма 

індивідами одночасно. Навпаки, вони споживаються окремими особами у 

визначеному місці, але у різний час і протягом різного терміну. Структурно-

логічна схема класифікації масових послуг у постіндустріальному суспільстві 

доповнена видами послуг, які ми визначаємо як масові, наведена на рис. 2.4. 

Дослідження класифікації масових послуг у постіндустріальному 

суспільстві є важливим як у теоретичному так і у практичному аспектах. Дані 

дослідження можуть дати відповіді на питання щодо проблем управління попитом 

та пропозицією послуг, поліпшення стратегії обслуговування, управління та 

оцінки ефективності економічної діяльності, поліпшення рівня 

конкурентоспроможності сервісних підприємств та організацій тощо.  

Теорія постіндустріалізму та сучасна господарська практика є постійною 

основою для впровадження в господарську практику та теоретичне дослідження 

високодиверсифікованих та гетерогенних видів економічної діяльності людини. 

Сучасні види послуг характеризуються різноманітними характеристиками, 

вимогами до кваліфікації найманих працівників, різною продуктивністю, 

інтенсивністю, різноманітністю факторів виробництва, темпами зростання обсягів 

надання тощо. 
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                                                            Мета споживання 

                                          гедоністичні                     утилітарні 

 спортивні події 

 театр 

 концерт 

 колективні 

туристичні подорожі 

 

 освітні послуги 

 конференції/семінари 

 освітні подорожі 

 електронні вебінари 

 тематичні 

розважальні парки 

 музеї 

 індивідуальні 

подорожі 

 послуги 

ресторанів 

 фаст-фуд 

 бібліотечні послуги 

 громадський 

транспорт 

 телекомунікаційні 

послуги 

 щоденні банківські 

послуги 

 

Рис. 2.4. Класифікація масових послуг у постіндустріальному суспільстві 

Джерело: розроблено автором 

 

Ця багатогранність послуги досліджується в економічній літературі на 

макро- та мікрорівнях. Дослідження на мікрорівні зазвичай покладаються на 

тематичні дослідження в окремих галузях або сферах послуг з метою виявлення їх 

особливостей. Дослідження на макрорівні намагаються дослідити послуги 

шляхом їх класифікації за гомогенними ознаками та згрупувати їх у подібні 

категорії. На основі вищевикладеного матеріалу обґрунтовано необхідність 

створення інтегрованої багатовимірної моделі класифікації послуг у сучасній 

постіндустріальній економіці, поєднавши прикладні та теоретичні типології, 

дослідження послуг на макро- та мікрорівнях.  

На основі трьох особливих характеристик послуги можна сформувати 

сучасну класифікацію послуги як економічної категорії в постіндустріальному 

суспільстві за такими ознаками:  

1) джерело попиту; 

2) інтенсивність використання знання; 

Режим  

надання послуг 

індивідуальні 

колективні 
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3) інтенсивність використання технології.  

Кожна з цих характерних класифікаційних ознак має на увазі різні типи 

економічної активності та різні наслідки для економічної системи, дає змогу  

показати всю сучасну різноманітність послуг у постіндустріальному суспільстві, 

їх значимі відмінності між собою, роль різних факторів у покращенні 

ефективності послуг, підвищення рівня їх інноваційності, зростанні обсягів 

економіки. 

Джерело попиту — за цією класифікаційною ознакою всі послуги можна 

розподілити на дві частини:  

 Споживчі послуги — мають приватний або суспільний характер, 

надаються індивіду чи домогосподарству як кінцевому споживачу їх корисного 

ефекту та не можуть бути перепродані іншим споживачам. Джерелом виникнення 

попиту на споживчі послуги є потреби індивіда чи домогосподарства.   

 Професійні послуги — мають приватний або суспільний характер, 

надаються підприємствам та організаціям як кінцевим споживачам їх корисного 

ефекту, можуть бути перепродані іншим споживачам. Джерелами виникнення та 

зростання попиту на професійні послуги у сучасному постіндустріальному 

суспільстві є такі: 1) концентрація сучасних підприємств на вирішенні своїх 

основних завдань та створення попиту на аутсортингові послуги з управлінської 

підтримки підприємства чи організації; 2) зміна характеру та постійний процес 

спеціалізації праці в постіндустріальному суспільстві, спричинені глобальною 

конкуренцією, прискоренням інноваційного розвитку та спеціалізацією на ринках 

благ, призводять до виникнення попиту на  особливі послуги професійних 

експертів з різних питань організації та управління господарською діяльністю; 3) 

розвиток інформаційних та комунікаційних технологій — є постійною рушійною 

силою виникнення попиту на професійні послуги, адже нові технології 

призводять до створення нових професійних послуг (відстеження товарів або 

оцінка товарних запасів у режимі реального часу). Крім того, поширення 

комп’ютерного забезпечення ведення господарської діяльності створює попит на 

послуги апаратної реалізації та технічного обслуговування комп’ютерної техніки, 
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програмного забезпечення, управління даними та розробки технологічних рішень 

для бізнес-процесів. 

Основною проблемою такої класифікації, на наш погляд, є важкість 

розподілу споживчих та професійних послуг, адже багато сервісних організацій 

надають одні й ті самі послуги індивідам, домогосподарствам та підприємствам 

(фінансові послуги, транспортні, ритейл тощо). Вирішити цю проблему можливо 

на основі використання статистичних моделей класифікації та врахування в нашій 

моделі всього спектру сучасних послуг, як наукомістких так і традиційних. 

Інтенсивність використання знання — у постіндустріальному суспільстві 

при дослідженні класифікаційних ознак на перше місце виходять ступінь освіти, 

кваліфікації та досвіду, потрібні для надання послуги. Ґрунтуючись на цих 

характеристиках, можемо розподілити всі послуги на: 

1) операційні — послуги, надання яких не вимагає високого рівня освіти та 

кваліфікації від виробника послуги; 

2) знаннєвомісткі — послуги, надання яких вимагає високого рівня освіти, 

знань, кваліфікації та досвіду з боку виробника послуги. 

Виміряти показник місткості знань у процесі надання послуги можливо за 

допомогою оцінки якості людського капіталу, який використовується в процесі її 

виробництва. На нашу думку, доцільно буде ґрунтуватися на визначенні частки 

персоналу з вищою освітою у сервісній організації. Окремо слід відзначити 

проблему стандартизації знаннєвомістких послуг, адже чим вища інтенсивність 

використання знання в процесі її виробництва — тим важче її стандартизувати. 

Особливістю знаннєвомістких послуг у постіндустріальній економіці є тимчасова 

монопольна рента, яку можуть отримати виробники послуги, що використовують 

нові знання у своїй діяльності. Ця монопольна рента виступає в якості основного 

стимулу інноваційної діяльності. 

Інтенсивність використання технологій — використання нових технологій 

є однією з основних умов розширення асортиментного переліку та зростання 

обсягів надання послуг у сучасній економічній системі. На відміну від 

виробництва товарів, де праця є одним з факторів виробництва, у виробництві 
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послуг праця може бути одночасно як фактором виробництва так і результатом 

надання послуги.  Як правило, підвищення продуктивності виробництва товарів 

можливе завдяки збільшенню використання капіталу,  підвищенню рівня 

кваліфікації робочої сили або удосконаленню методів управління. У сфері послуг 

ці джерела збільшення продуктивності виробництва обмежені. Водночас із 

активізацією застосування або розвитком нових технологій продуктивність 

сервісної організації підвищується [428]. Це є підставою для розподілу послуг на 

дві категорії: 

1) нетехнологічні — послуги, що ґрунтуються на використанні вже відомих 

технологій виробництва благ; 

2) технологічні — послуги, які спрямовані на розвиток та удосконалення 

наявних технологій виробництва благ. 

Питання технологічності чи нетехнологічності послуги тісно пов’язане з 

питанням інтенсивності використання знань у процесі їх виробництва. Надання 

технологічних послуг вимагає застосування висококваліфікованої робочої сили, 

що властиво для знаннєвомістких послуг. Операційні послуги, в свою чергу, не 

вимагають високої частки персоналу з вищою освітою, адже вони є 

стандартизованими та заснованими на використанні вже відомих технологій. 

Однак, існують категорії операційних послуг, наприклад логістичні, які з метою 

підвищення конкурентоспроможності розробляють нові інноваційні технології з 

метою задоволення власних потреб. Отже, можна стверджувати, що емпірично 

можливо віднайти підприємства, які розробляють нові технології серед 

підприємств, що надають операційні послуги.  

З метою наглядного пояснення отриманих результатів наукового 

дослідження ми можемо побудувати графічну схему класифікації послуг у 

сучасних умовах постіндустріального суспільства (рис. 2.5). На основі 

вищезазначених класифікаційних ознак ми можемо розподілити всі послуги на 

такі групи: 

1) операційні споживчі послуги; 

2) знаннєвомісткі споживчі послуги; 



147 
 

3) операційні професійні послуги; 

4) знаннєвомісткі професійні послуги; 

5) технологічні знаннєвомісткі професійні послуги; 

6) нетехнологічні операційні професійні послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Класифікація послуг в умовах постіндустріальних трансформацій 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, виділені критеріальні ознаки дають можливість визначити дві основні 

типологічні групи, у межах яких можна класифікувати  послуги за різними 

ознаками: прикладна та науково-теоретична або методологічна група 

класифікацій. За ознаками джерела попиту, інтенсивності використання знання, 

інтенсивності використання технологій на макро- і мікрорівнях створена 

інтегрована багатовимірна модель класифікації послуг у сучасній 

постіндустріальній економіці. На основі якої послуги класифіковано та 

розподілено на групи  операційні споживчі послуги, знаннєвомісткі споживчі 

послуги, операційні професійні послуги, знаннєвомісткі професійні послуги, 

технологічні знаннєвомісткі професійні послуги, нетехнологічні операційні 
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професійні послуги. Така класифікація може бути використана з метою 

покращення методів управління й регулювання сфери послуг, проведення 

міжнародних порівнянь показників розвитку сервісної економіки, її відповідності 

стандартам і вимогам міжнародних організацій, визначення на цій основі 

перспективних напрямків реформ в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження економічного змісту категорії ―послуга‖ засвідчило той 

факт, що не існує однозначної думки та наукової позиції щодо її визначення. 

Виконаний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників на проблему 

визначення економічного змісту категорії ―послуга‖ надав змогу об’єднати та 

згрупувати всі дефініції за певними ознаками. У світовій економічній науці 

домінуючими є погляди, що аналізують послугу з позиції ресурсного підходу та 

визначають її зміст як особливий ресурс; з позиції процесного підходу (чинний 

процес); та як результат дії (результативний підхід). Наведені підходи визнано 

правильними, але такими, що неповно відображають глибинний економічний цієї 

категорії та можуть бути використані лише у прикладних дослідженнях сфери 

послуг. 

2. Узагальнення теоретичних поглядів та обґрунтування авторської позиції 

дало змогу сформулювати синтетичне визначення змісту категорії ―послуга‖ як 

особливого блага, яке інтегрує економічні взаємовідносини між споживачами 

послуги як її особливого суб’єкта та виробником як власника ресурсів та ресурсів 

споживача як об’єктів виробничого процесу. Доведено, що послуга — специфічне 

економічне благо, що залучається до процесу виробництва й обігу у формі певної 

продуктивної та корисної дії виробника, спрямованої на перетворення власних та 

залучених ресурсів споживача (людини, людської праці, об’єктів власності, 

правочинів, інформації) на засіб задоволення особливої, зазвичай нематеріальної, 

потреби. 
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3. У результаті наукового пошуку визначено, що в процесі сучасних 

постіндустріальних трансформацій  життєвий цикл послуги складається з 

чотирьох основних етапів, які не є чітко послідовними, а можуть відбуватися як 

послідовно, так і паралельно. Логіка розвитку постіндустріального суспільства 

вимагає від виробників послуги  постійної участі в процесі управління нею на 

різних етапах життєвого циклу (дослідження, розвиток, виконання, 

вдосконалення), які характеризуються власними цілями та задачами управління з 

метою максимального забезпечення потреб споживачів послуги та максимізації 

прибутку організації. Це дає змогу оптимізувати перерозподіл ресурсів у сфері 

послуг, визначити цінність послуги для споживача та виробника, розв’язати 

проблеми ціноутворення послуги та управління трудовими ресурсами сервісних 

організацій. Дані дослідження можуть стати основою для визначення 

інтегрального показника, що акумулює в собі динаміку змін пріоритетів протягом 

життєвого циклу послуги, грошових потоків,  змін у системі надання послуги за 

рахунок інноваційного розвитку, створення пропозиції послуг, створення 

вартості, якісного виконання. 

4. Визначено, що сучасна економічна парадигма приділяє значну увагу 

категоріальній матриці теорії сервісної економіки. Починаючи з 80-х рр. ХХ ст. у 

роботах провідних західних вчених-економістів Дж. Шостака, К. Лавлока та 

інших була розроблена та визначена система характерних рис послуги, що 

отримала назву IHIP-система (Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, 

Perishability). Згідно з цією системою характеристик послуги вона має такі 

особливості: нематеріальність, гетерогенність, нероздільність, недовговічність. В 

українській науковій традиції дослідження були зосереджені в царинах 

управління сервісною діяльністю спеціалізованих підприємств, зазвичай 

торговельних або туристичних. У своїх роботах вітчизняні вчені орієнтувалися, в 

основному, на класичні характерні ознаки послуги, коригуючи власні наукові 

погляди з предметною галуззю своїх наукових інтересів.  

5. Враховуючи визначені ознаки послуги та критичні зауваження щодо них, 

зроблено  висновок, що класична модель або IHIP-система не в повному обсязі 
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бере до уваги та інтегрує в теорію послуги людину-споживача з її потребами та 

ресурсами. Виникає необхідність актуалізації характерних ознак послуги як 

економічного феномену. Доповнені характерні риси послуги основними етапами 

її надання та реалізації, до яких віднесено етап відтворення об’єкта, етап 

перетворення ресурсів, етап споживання результатів послуги та інтегровано 

людину — споживача послуги з її особливими економічними ресурсами, як 

безумовно необхідні елементи її виробничого процесу. Створена графічна 

структурно-логічна схема інтеграції споживача до структурних елементів 

характеристики послуги доповнює класичні економічні погляди та характерні 

ознаки послуги як соціально-економічного феномену, розширює методологічний 

інструментарій дослідження сфери послуг. 

6. У сучасній економічній науці, незважаючи на багатогранність та 

масовість послуг не існує єдиної класифікації послуги як економічної категорії. У 

контексті онтологічних основ теорії сфери послуг  існує дві основні типологічні 

групи, у межах яких можна класифікувати  послуги за різними ознаками та 

критеріями: прикладна група та науково-теоретична або методологічна група 

класифікацій.  Прикладна група класифікацій розробляється та використовується 

міжнародними, міжнаціональними та національними організаціями з метою 

виконання певних прикладних економічних завдань, національного та 

міжнародного порівняння господарських систем, економічного аналізу, 

статистичного обліку тощо. Науково-теоретична (методологічна) група 

класифікацій спрямована на нормативні, позитивні або методологічні 

дослідження у різних царинах та напрямах економічної науки з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

7. Розвиток сфери послуг, розширення асортиментного переліку та обсягів 

надання послуг, формування масових послуг, що є унікальним типом послуг, 

характерних для постіндустріальної економіки, призводить до ситуації, коли 

попередні дослідження та теорії, що були створені на їх основі, не могли дати 

адекватної відповіді на виклики часу. Виникають класифікації, які ґрунтуються на 

нових критеріях, а саме: мета споживання (що дає змогу класифікувати масові 
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послуги залежно від потреби, яку вони задовольняють) та режим надання послуги 

(підкреслює її тимчасовий характер або термін тривалості), що посилює значення 

трьох особливих характеристик: джерело попиту; інтенсивність використання 

знання; інтенсивність використання технології. 

8.  Створена інтегрована багатовимірна модель класифікації послуг в 

умовах сучасних постіндустріальних трансформацій на основі таких ознак як 

джерело попиту, інтенсивність використання знання та інтенсивність 

використання технології, послуги класифіковано та розподілено на такі групи:  

операційні споживчі послуги, знаннєвомісткі споживчі послуги, операційні 

професійні послуги, знаннєвомісткі професійні послуги, технологічні 

знаннєвомісткі професійні послуги, нетехнологічні операційні професійні 

послуги. Така класифікація може бути використана з метою покращення методів 

управління й регулювання сфери послуг, проведення міжнародних порівнянь 

показників розвитку сервісної економіки, її відповідності стандартам і вимогам 

міжнародних організацій, визначення на цій основі перспективних напрямків 

реформ в Україні. 

9. Наукові результати, відображені у другому розділі, опубліковані у працях 

автора [32, 33, 40, 43, 46, 50, 53, 58, 60, 67, 421, 422 ]. 
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  РОЗДІЛ 3  

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ  СЕРВІСНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Основні тенденції змін сфери послуг розвинутих країн 

Підвищення продуктивності сфери послуг має важливе значення для 

активізації темпів сукупного економічного зростання провідних країн світу, які 

можуть бути охарактеризовані як постіндустріальні. Базовими країнами були 

обрані країни — члени Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 

(The Organisation for Economic Co-operation and Development) [146]. До основних 

причин, які зумовили такий вибір, можна зарахувати такі: 

1) спрощений режим доступу до великих масивів статистичної  економічної 

інформації; 

2) наявність статистичних даних для періоду розвитку світової економіки, 

який досліджується; 

3) приналежність цих країн до категорії ―розвинуті‖ відповідно до світової 

класифікації. 

Вибір галузевого переліку послуг виконаний на основі класифікації  

Міжнародних стандартів промислової класифікації видів економічної активності 

(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ) [131]. У 

своєму аналізі виокремлено такі галузі: 

1) гуртова та роздрібна торгівля; 

2) послуги готелів та ресторанів; 

3) фінансове посередництво; 

4) транспортні послуги, послуги зберігання та комунікації; 

5) фінансові, страхові та професійні послуги; 

6) освітні послуги; 

7) послуги охорони здоров’я; 

8) суспільні послуги. 
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Згідно з наведеною класифікацією ці послуги мають кодові класифікаційні 

ознаки від G до O та кодові номери від 50 до 93. На нашу думку, ці групи послуг є 

найбільш значущими для розвинутих країн, у яких частка  сфери послуг у ВВП 

сягнула приблизно 70 % від сукупного обсягу. Таке значне зростання відбувалося 

починаючи з 70-х рр. ХХ ст. Водночас існують певні відмінності в процесах 

становлення та розвитку сервісної економіки для цієї групи країн, що дає змогу 

розподілити всі країни на три групи: 

1) перша група країн характеризується ситуацією відносно високої 

частки сфери послуг у ВВП вже у 1970-х рр. (Данія, США), або значними 

темпами зростання сфери послуг від початкового низького рівня (Франція, 

Голландія, Велика Британія), на сьогодні частка сфери послуг у ВВП цих країн 

становить більше 71 %;  

2) друга група країн вирізняється постійною та поступовою динамікою 

зростання сфери послуг (Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія), на сьогодні частка 

сфери послуг у ВВП цих країн становить від 65 до 71 %;  

3) третій групі країн властива ситуація відносно низького рівня сфери 

послуг до національного ВВП у межах 55—65 % та відносно низьких темпів 

зростання ролі сфери послуг в економіці (Україна, Ірландія, Канада, Норвегія). 

Зростання частки сфери послуг в економіці України розпочалося на початку 

90-х рр. ХХ ст. У період панування командно-адміністративної системи, яка була 

орієнтована на промислове виробництво, частка сфери послуг у структурі ВВП 

становила лише від 20 до 30 %. Відповідно до статистичних даних Україна 

увійшла до переліку постіндустріальних країн лише в 2001 р. На рис. 

3.1відображено групування країн на показником частки сфери послуг у 

національному ВВП та динаміка зміни цього показника починаючи з 1970 рр. і до 

тепер. 
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Рис. 3.1. Частка сфери послуг у ВВП країни, % від рівня ВВП: а — група 

країн з часткою сфери послуг у ВВП країни більше 71 %; б — група країн з 

часткою сфери послуг у ВВП країни від 65 до 71 %; в — група країн з часткою 

сфери послуг у ВВП країни менше 65 % 

 

Джерело: розроблено автором на основі : World bank data,  [Ел. ресурс]. — Режим 

доступу:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NV.SRV.T

ETC.ZS&country=# (дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

Аналіз розвитку сфери послуг свідчить, що у визначених нами країнах 

загальне зростання сфери послуг пов’язане зі зростанням та розвитком сектору 

професійних послуг, зокрема, зростання обсягів наданих фінансових послуг, 

страхових послуг, професійних консультативних послуг із ведення 

підприємницької діяльності (рис.3.2). На сьогодні на ці галузі і сфери послуг у 

розвинутих країнах припадає близько 20—30 % від загальної суми ВВП, тоді як у 

1980-х рр. цей показник становив лише від 10 до 20 %. Основним фактором, що 

спричинив таке зростання, можна визначити вплив ринкового середовища з 

метою збільшення продуктивності економічної діяльності та досягнення 

конкурентних переваг. На відміну від професійних ринкових послуг, у секторах 

торгівлі, громадського харчування, транспорту та комунікаційних послуг 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NV.SRV.TETC.ZS&country=
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NV.SRV.TETC.ZS&country=
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спостерігається спадний економічний тренд у цінах та обсягах наданих послуг. У 

1990-х рр. різке зростання попиту цього виду послуг відбувалося за рахунок 

зростання обсягів надання телекомунікаційних послуг. Якби ціни на ці послуги 

залишилися незмінними, то ми могли б спостерігати різке зростання обсягів 

наданих послуг у грошовому еквіваленті.  
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Рис. 3.2. Частка галузей сфери послуг у структурі доданої вартості в цілому по 

національним економікам окремих країн, %: а — галузі гуртової та роздрібної 

торгівлі, готелів та ресторанів; б — галузі транспортних послуг, зберігання та 

комунікації; в — галузі фінансових, страхових та професійних послуг; г — галузі 

суспільних послуг 

 

Джерело: розроблено автором на основі OECD STAN, [Ел. ресурс]. — Режим 

доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS#(дата 

останнього доступу 02.02.2017) 
 

 Основним наслідком такого зростання було б збільшення їх частки в структурі 

ВВП. Зростання ефективності надання послуг, що було спричинене швидкими 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN08BIS
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темпами НТП та інтенсивною конкурентною боротьбою, сприяло зниженню 

середнього рівня цін на ці послуги та зменшенню внеску цих галузей до 

структури ВВП. 

Аналогічна картина спостерігається і у випадку аналізу загального рівня 

зайнятості. Останніми роками частка зайнятих у сфері послуг сягала майже      70 

% від загальної кількості зайнятого населення. Проте не в усіх країнах. Так в 

Канаді, США та Новій Зеландії цей показник є вищим за 75 %, а у Польщі, 

Словаччині, Португалії, Кореї, Греції, Угорщині та Австрії нижчим за 60 %. 

Відзначимо, що зростання показника частки зайнятого у сфері послуг населення 

розпочалося у 1990-х рр. Основним джерелом такого збільшення була активізація 

економічної діяльності господарюючих суб’єктів у сфері фінансових та 

професійних ринкових послуг, а також розширення соціальних функцій держави 

та зростання апарату державного управління. Для порівняння: рівень зайнятості у 

секторі транспортних та комунікаційних послуг майже не змінювався і був 

відносно сталим.  

Тоді як загальний тренд до зростання обсягів наданих послуг спостерігався 

для всіх аналізованих країн, існували значні національні відмінності у структурі 

сфери послуг. Вони були спричиненні такими факторами: різниця в економічній 

активності жіночого населення, рівень національного доходу, державна 

регуляторна політика, міжнародна торговельна спеціалізація. Крім того, на 

показники частки сфери послуг у ВВП та частки зайнятих у сфері послуг та їх 

міжнаціональні особливості, свій вплив справили кількість частково зайнятого 

населення та структура пропозиції праці (рис.3.3, 3.4). 
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Рис. 3.3. Взаємозв’язок між темпами зростання ВВП на одну особу та 

часткою сфери послуг у структурі ВВП країни, %: а — 1991—1993 рр.; б — 

2011—2014 рр. 

 

Джерело: розроблено автором на основі [Ел. ресурс]. — Режим 

доступу:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.P

CAP.KD.ZG&country=PER# та http://wdi.worldbank.org/table/2.4(дата останнього 

доступу 02.02.2017) 
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Рис. 3.4. Взаємозв’язок між темпами зростання ВВП у розрахунку на одного 

зайнятого та часткою сфери послуг у структурі ВВП країни, %: а — 1991—

1993 рр.; б — 2011—2014 рр. 

 
Джерело: розроблено автором на основі [Ел. ресурс]. — Режим доступу: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.KD.

ZG&country=PER# та http://wdi.worldbank.org/table/2.4(дата останнього доступу 

02.02.2017) 
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Дослідження впливу структурних змін на процеси економічного зростання 

на основі аналізу взаємозв’язку показників рівня ВВП на одну особу та частки 

сфери послуг у структурі національних ВВП дає змогу зробити висновок про 

негативну, хоча і статистично незначну, кореляцію між часткою сфери послуг у 

ВВП та загальній зайнятості та рівнем зростання ВВП на одну особу та зростання 

сукупної продуктивності. Такі країни як США чи Франція зі значною часткою 

сфери послуг у ВВП та загальної зайнятості мають відносно низькі темпи 

зростання ВВП країни на одну особу. На відміну від них, такі країни як Південна 

Корея чи Ірландія, що характеризуються відносно низькою часткою сфери послуг, 

демонструють значно швидкі темпи зростання ВВП на одну особу. В цілому 

аналіз рис. 3.3 та 3.4 свідчить про вплив обох чинників — попиту та пропозиції на 

зростання обсягів сфери послуг. Значна частка послуг у структурі ВВП може 

також бути спричинена відносно високими цінами на послуги порівняно з 

промисловим виробництвом. Зокрема соціальні та індивідуальні послуги мають 

тенденцію до цінового зростання, а їх ціни загалом є особливо високими 

порівняно з середнім рівнем цін у національних економіках багатьох країн світу. 

Високі та постійно зростаючі ціни узгоджуються як емпіричний фактор впливу на 

економічну систему, на цій теорії ґрунтуються економічні теорії 

незбалансованого зростання. Однак лише зростанням ціни неможливо пояснити 

загальне зростання обсягів сфери послуг. 

Серед факторів, які перешкоджають зростанню продуктивності праці у 

сфері послуг, можна виокремити низький рівень освіти найманого працівника або 

низький рівень трудових навичок, низьку інтенсивність конкурентної боротьби на 

ринку. Розуміння та врахування цих факторів є важливим, адже деякі з них є 

результатом діяльності державної регуляторної політики та можуть призвести до 

обмеження конкуренції. Крім того, взаємозв’язок між високою часткою сфери 

послуг у ВВП та низькими темпами зростання продуктивності праці у цій сфері 

може бути спричинений високим рівнем та стабільністю  попиту на деякі 

соціально важливі види послуг — охорона здоров’я та освіта. Інтенсивний попит 

на них є наслідком перерозподілу економічних ресурсів на їхню користь та 
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зростанням їх доданої вартості та суспільної значущості в умовах 

постіндустріалізму. Однією з основних характеристик цих послуг є низький 

потенціал до зростання продуктивності праці в них, отже зростаюче їх значення в 

економіці має та буде мати ефект тиску на зростання загального рівня 

продуктивності праці у цій сфері.  

Дослідження статистичних даних надало нам змогу визначити та 

обґрунтувати основні передумови кількісного зростання сфери послуг у 

розвинутих країнах (рис. 3.5), до яких можна зарахувати такі:  

 

Рис. 3.5. Передумови кількісного зростання сфери послуг у сучасній 

розвинутій економіці 

 

По-перше, дисбаланс зростання рівня продуктивності у сфері послуг та 

промисловому виробництві.  

Низький потенціал зростання рівня продуктивності у деяких секторах 

послуг розглянутий У. Баумолем у своїх роботах, обумовлює незбалансоване 

зростання рівня продуктивності між промисловим виробництвом та сферою 

Передумови кількісного зростання сфери 

послуг у сучасній розвинутій економіці 

Дисбаланс зростання рівня продуктивності у 

сфері послуг та промисловому виробництві 

Зростання рівня зайнятості у сфері 

послуг 

Динаміка продуктивності праці у сфері 

послуг 

Зростання обсягу проміжного попиту 

Трансформація структури кінцевого 

попиту 
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послуг, призводить до перерозподілу економічних ресурсів на користь сфери 

послуг і, як наслідок таких процесів, уповільнення темпів зростання сукупної 

продуктивності економіки [232]. На рис. 3.6 описаний процес незбалансованого 

зростання сукупної продуктивності в обох економічних сферах, тобто всі країни 

мають бути розташовані або бути дуже близько до лінії 45
˚
 на графіку. Проте 

більшість країн розташовані праворуч від цієї лінії, що означає швидкі темпи 

зростання продуктивності у сфері промислового виробництва. Більше того, у 

більшості країн темпи зростання продуктивності праці у сфері послуг вдвічі 

менші від рівня промислового виробництва. А в таких країнах як США, Швеція та 

Фінляндія взагалі становлять 1/3 від темпів зростання продуктивності в 

промисловому виробництві.     
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Рис. 3.6. Темпи зростання доданої вартості у розрахунку на одного 

працюючого в сферах послуг та промислового виробництва, %: а — 1970—

1980 рр.; б — 1981—1990 рр.; в — 1991—2000 рр.; г — 2001—2010 рр.; д — 

2011—2014 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних: OECD STAN 

[Ел. ресурс]. — Режим доступу: www.oecd.org. (дата останнього доступу 

02.02.2017) 

 

Графіки на рис. 3.6 доводять, що на агрегованому рівні така відмінність у 

рівнях продуктивності сфери послуг та промислового виробництва призводить до 

перерозподілу трудових ресурсів в економіці на користь сфери послуг. Більшість 

точок, які відображають країни, знаходяться у верхній лівій чверті графіка, це 

означає, що в цих країнах існує тенденція до зростання зайнятості у сфері послуг 

та зменшення зайнятості у сфері промислового виробництва. Останніми роками 

ця тенденція змінюється і більшість країн переміщуються в праву верхню частину 

графіків, що означає позитивне зростання рівня зайнятості в обох сферах 

економіки. 

По-друге, трансформація структури кінцевого попиту, який ми розуміємо 

як зростання рівня попиту на товари та послуги для населення та на обладнання та 

матеріали, необхідні для нових виробничих та невиробничих фондів, тобто 
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частину сукупного агрегованого попиту, що залишається у випадку виключення з 

нього попиту на проміжну продукцію. До основних факторів трансформації 

кінцевого попиту належать: 

1) високий рівень еластичності попиту за доходом для деяких видів 

послуг (особливо знаннєвомістких); 

2) старіння населення провідних світових країн; 

3) зростаючий обсяг надання послуг у вигляді суспільних благ у 

провідних економіках світу, які стають більше соціально орієнтованими. 

Враховуючи ці фактори, зазначимо, що національна різниця у розвитку 

сервісної економіки буде спричинена міжнаціональною нерівністю розміру ВВП 

на одну особу, тобто вищий рівень доходу призводить до більшого обсягу попиту 

на послуги (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Взаємозв’язок показників темпу зростання ВВП на одну особу та частки 

сфери послуг у структурі ВВП, у структурі сукупної зайнятості в період 1991—

2014 рр.: а — 1991—1993 рр.; б — 2011—2014 рр.; в — 1991—1993 рр.; г — 

2011—2014 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі статистичних даних [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу:http://wdi.worldbank.org/table/2.4(дата останнього доступу 

02.02.2017)  та 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.KD.

ZG&country=PER#(дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

Такі країни як США, Люксембург та Норвегія мають відносно високий рівень 

ВВП на одну особу та відносно високий рівень частки сфери послуг. На відміну 

від них, у Греції, Португалії та Південній Кореї обидва ці показники є відносно 

низькими. Картина є незмінною й для показників відношення ВВП на одну особу 

та частки сфери послуг у структурі національного ВВП. Зміна структури 

кінцевого попиту є вагомою детермінантою зростання для таких видів послуг як 

соціальні, суспільні та персональні послуги,  80 % яких спрямовується саме на 

задоволення кінцевого попиту.  
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Вплив зміни в структурі кінцевого попиту на структурні економічні зміни 

можна пояснити декількома факторами. 

1) Еластичність попиту на послуги за доходом — зростання доходу 

призведе до більш ніж пропорційного зростання попиту на послуги. Особливо 

чітко таку закономірність можна прослідкувати у випадках послуг, які 

поліпшують якість життя: дозвілля, якісна охорона здоров’я, вища освіта, 

подорожі. 

2) Демографічні зміни — зниження рівня народжуваності та збільшення 

тривалості життя у розвинутих країнах призводять до значного рівня старіння 

населення, що спричиняє скорочення попиту на одні послуги (наприклад 

початкова дошкільна освіта)  та зростання попиту на інші (наприклад, медичні та 

побутові послуги). 

3) Зростання попиту на знаннєвомісткі професійні послуги (вища освіта 

та медичне обслуговування) — пов’язане зі зростанням рівня національного 

багатства. Чим вищий рівень суспільного добробуту, тим більша частка зайнятих 

у галузях таких послуг у національній економіці [346]. 

4) Глобалізаційні зміни — попит на послуги не обмежується внутрішнім 

національним кінцевим попитом в умовах глобалізаційних змін. Обсяг експорту 

послуг є значним. Емпіричні дослідження світових вчених відзначили значний 

міжнародний попит на професійні послуги, зокрема транспортні, послуги 

зберігання, телекомунікаційні. А зростання обсягів міжнародної торгівлі та 

виникнення нових методів господарювання призводять до інтенсифікації світової 

торгівлі послугами, зростання їх обсягу (рис. 3.8 та рис. 3.9) [ 347]. 
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Рис. 3.8. Агрегований показник частки торгівлі послугами у структурі ВВП 

обраних країн у період з 1977 по 2014 р., % від обсягу ВВП: а — 1977—2000 рр.; 

б — 2001—2010 рр.; в — 2011—2014 рр. 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних cвітового банку, [Ел. 

ресурс]. — Режим доступу: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=BG.GSR.NFSV.GD.

ZS&country=#(дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

 



172 
 

 

 

 

Рис. 3.9. Агрегований показник частки торгівлі товарами матеріального 

виробництва у структурі ВВП обраних країн у період з 1977 по 2014 р., % від 

обсягу ВВП: а — 1977—2000 рр.; б — 2001—2010 рр.; в — 2011—2014 рр. 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних світового банку, [Ел. ресурс]. 

— Режим доступу: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx? 

source=2&series=TG.VAL.TOTL.GD.ZS&country=#(дата останнього доступу 

02.02.2017) 
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Протягом аналізованого нами періоду частка міжнародної торгівлі товарами 

становила приблизно 15 % від ВВП провідних країн світу, тоді як аналогічний 

показник для сфери послуг становив у середньому 4 % від ВВП [350]. Активізація 

торгівлі послугами розпочинається у 1990-х рр. На сьогодні лідерами у темпах 

зростання торгівлі послугами є такі країни як Австрія, Бельгія, Люксембург, 

Данія, Іспанія.  

Лідерами у структурі світової торгівлі послугами є послуги 

транспортування, туристичні та професійні послуги, частка цих видів послуг 

становить від 21 до 27 % в загальній структурі експортно-імпортних операцій 

(табл. 3.1). Значні темпи зростання міжнародної торгівлі послугами можна 

пояснити зростанням обсягів міжнародного страхування, активізації ринку 

комп’ютерних та інформаційних послуг, фінансових послуг та професійних 

знаннєвомістких послуг. 

     Таблиця 3.1. 

 

Частка та середні темпи зростання обраних галузей сфери послуг у структурі 

сукупної торгівлі послугами 

 

 

Частка у 

загальному обсязі 

міжнародної 

торгівлі 2010 р., % 

Середні темпи 

щорічного зростання 

2000—2010 рр., % 

Середні темпи 

щорічного зростання 

1990—2010 рр., % 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього послуги 100 100 5,6 5,7 3,3 4,1 

Транспортні 

послуги 
21,6 23,5 3,6 3,3 0,9 1,5 

Туристичні послуги  27,5 27,9 2,7 4,2 1,6 2,6 

Послуги зв’язку 2,1 2,3 ‒2,1 ‒1,7 4,8 1,1 

Страхування 3,0 3,8 52,3 22,8 12,8 12,7 

Фінансове 

посередництво 
6,5 3,4 5,1 0,4 8,1 7,1 

Інформаційні 

послуги 
3,4 2,3 7,1 2,2 17,4 11,4 

Професійні послуги 23,0 24,0 6,9 7,3 5,1 7,3 

Суспільні послуги 3,0 3,6 10,6 24,2 ‒0,8 6,6 

 

Джерело: [439] 
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Одним з головних механізмів здійснення світової торгівлі послугами є 

комунікаційна присутність афілійованих осіб, а розпочалося активне застосування 

цього методу міжнародної торгівлі наприкінці 1990-х рр. Так у 2010 р. 20 % 

виробництва послуг в Угорщині, Бельгії, Ірландії, Чехії та Польщі контролювали 

іноземні підприємства. У показниках рівня зайнятості — частка зайнятого 

населення у сфері послуг, яке працювало на афілійованих іноземних 

підприємствах, становить від 19 % у Бельгії, приблизно 15% в Угорщині, Польщі, 

Чехії та Ірландії до менш ніж 1 % у Японії. 

Проте використання механізму афілійованих осіб властиве не лише сфері 

послуг, а й промисловому виробництву. Так, в аспекті зайнятості, кількість 

працюючих на афілійованих іноземних підприємствах у сфері послуг та 

промисловому виробництві є приблизно однаковою для Бельгії, Фінляндії, 

Португалії, Чехії. В Угорщині, Ірландії у промисловому виробництві на 

афілійованих підприємствах зайнято більше осіб аніж аналогічний показник в 

сфері послуг. Особливою є ситуація в Японії, де показники афілійованих 

підприємств становлять менше 1 %, як у показниках зайнятості так і у значеннях 

частки у структурі ВВП. 

По-третє, фактор проміжного попиту, зростання ролі сервісних організацій 

як постачальників проміжних економічних ресурсів та задоволення проміжного 

попиту. Проміжне виробництво послуг може істотно вплинути на структуру 

виробництва та зайнятості в економіці [361]. А зростання проміжного споживання 

та значення послуг у процесі його задоволення підкреслює важливість 

економічної взаємодії сфери промислового виробництва та сфери послуг [368]. 

Зазначимо, що сфера послуг як і промислового виробництва не вирізняють частку 

в загальному обсязі валової продукції, яка виробляється винятково для 

проміжного споживання (рис. 3.10).  

Обидві економічні сфери виробляють близько 24 % власної продукції з 

метою задоволення попиту всередині своєї економічної сфери та приблизно    34 

% для проміжного споживання у сферах послуг та промислового виробництва 

разом. Наприклад, більше 50 % транспортних та комунікаційних послуг 
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використовуються як проміжні економічні ресурси і лише більше 20% для 

задоволення кінцевого попиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл компонентів попиту у загальному обсязі виробництва 

сфери послуг та промислового виробництва 

Джерело: розроблено автором на основі даних: OECD Input and Output Data 

[Ел. ресурс]. — Режим доступу: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS#(дата останнього доступу 

02.02.2017) 

 

У  секторах фінансових та знаннєвомістких професійних послуг з метою 

задоволення проміжного попиту виробляють від 40  до 60 % від обсягів валового 

виробництва [428]. 

Два економічні тренди в сучасній постіндустріальній економіці можуть 

пояснити нам активізацію процесів взаємодії між послугами та промисловим 

виробництвом. Перший тренд — частка сервісних видів економічної діяльності, 

що необхідна для забезпечення безперервності процесів промислового 

виробництва, постійно зростає. Наприклад, виробництво автомобілів неможливе 

без таких видів послуг як ринкові дослідження, науково-дослідні роботи (R𝓈D),  

Сфера 

послуг 
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Внутрішнє 
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управління людськими ресурсами, консалтинг, використання пакетів різних 

фінансових послуг (кредит, лізинг), які можуть бути надані або безпосередньо 

виробником, або із залученням спеціалізованих фінансових установ. 

Другий тренд — зростання обсягів використання аутсортингу для 

знаннєвомістких професійних послуг, таких як R𝓈D, фінансові послуги, 

логістичні тощо. Виробники укладають спеціалізовані угоди з існуючими 

постачальниками послуг або з виділеними зі структури спін-офф (spinn-off) 

підприємствами, які надають більш професійні послуги за меншу ціну та з 

меншими витратами. У цьому сенсі відомі дослідники Д. Сзарницький та А. 

Шпількамп говорили про послуги як ―місток для інновацій‖ і не лише у сфері 

послуг, а й у сфері промислового виробництва [252]. 

Зазначимо, що багато провідних світових країн стурбовані тим, що передача 

сервісних функцій національними виробниками для аутсортингу за кордон, 

особливо до країн з низьким середнім рівнем заробітної плати, з метою 

скорочення витрат на персонал призведе до зростання рівня внутрішнього 

безробіття. Проте, такі випадки не є постійними та безумовними для розвинутих 

країн, а процеси взаємодії між сферами виробництва та послуг є більш складними 

та різноманітними. Наприклад, вони можуть концентруватися на використанні 

проміжних ресурсів незалежного постачальника, що не був раніше інтегрований у 

кінцеве товарне виробництво.  

 Дані, наведені на рис. 3.11, свідчать про зростаюче значення сфери послуг 

для промислового виробництва та економіки в цілому: на сьогодні приблизно 22 

% становить частина послуг у промисловому виробництві товарів для тих країн, 

де ми маємо доступ до статистичної інформації у вигляді ―витрати-випуск‖. 

Особливо високий показник внеску сфери послуг спостерігається для США, 

Японії, Німеччини та Австралії. 
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Рис. 3.11. Частка послуг, що були використані в процесі промислового 

виробництва, % від кінцевої вартості спожитих товарів матеріального 

виробництва 

Джерело: розроблено автором на основі: OECD, STAN, Input-Output 

database [Ел. ресурс]. — Режим доступу: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS#(дата останнього доступу 

02.02.2017) 

 

По-четверте, продуктивність праці у сфері послуг. Статистичні дані, 

наведені в табл. додатків Ф, Х, Ц та відображені на рис. 3.12 свідчать, що для 

деяких специфічних галузей сфери послуг характерні незначні або навіть від’ємні 

темпи зростання продуктивності праці. Це послуги освіти, охорони здоров’я, 

соціальні, послуги готелів та ресторанів. Як правило, ці галузі послуг 

характеризуються високою інтенсивністю використання людської праці та в 

основному надаються кінцевим споживачам на внутрішньому ринку. 

Перераховані нами характеристики можуть бути об’єктивними причинами 

обмеження потенціалу до зростання продуктивності праці в них. 
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Рис. 3.12. Динаміка зміни продуктивності праці у сфері послуг, %: а — 

послуги готелів та ресторанів; б — фінансові послуги; в — професійні послуги; г 

— послуги гуртової та родрібної торгівлі 

Джерело: розроблено автором на основі даних OECD STAT [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDYGTH(дата 

останнього доступу 02.02.2017) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDYGTH
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Проте, певна кількість галузей сфери послуг характеризується значними 

темпами зростання цього показника. До таких видів послуг належать професійні 

послуги, а саме: фінансове посередництво, транспортні та послуги зі збереження, 

телекомунікаційні послуги. Показники свідчать, що протягом останніх десяти 

років показники щорічного середнього зростання продуктивності праці 

становлять від 4,5 % у секторі послуг фінансового посередництва до 10 % у 

телекомунікаційному секторі. Такі темпи зростання  зіставні з темпами зростання 

продуктивності праці у промисловому виробництві: наприклад у галузях 

машинобудування спостерігається щорічний приріст показника продуктивності 

на рівні 5 % з середини 1980-х рр. Існує стійка тенденція до зростання показників 

продуктивності праці у сфері професійних послуг протягом останніх 20 років та у 

галузях торговельних послуг (як у гуртовій так і роздрібній торгівлі), 

транспортних послугах та послугах зберігання. Аналізований нами показник у 

цих галузях перебуває в середньому на рівні 2,5 %, що є еквівалентним 

показником для світової економіки в цілому. До основних факторів, що 

спричиняють такі позитивні темпи зростання продуктивності праці в цих галузях, 

можна віднести такі: 

1) наявний ефект зростаючої віддачі від масштабу в цих галузях; 

2) значний рівень та швидкі темпи комп’ютеризації цих галузей; 

3) науково-технічний прогрес. 

Ці фактори мали значний позитивний вплив на логістику у сфері гуртової 

торгівлі та транспортних послуг, а також значно спростили контроль запасів у 

роздрібній торгівлі та управління ними. Інтенсивний конкурентний тиск у цих 

галузях, який також призводить до вимушеного зростання рівня продуктивності 

праці, бо в іншому випадку організація може не витримати конкурентної 

боротьби. 

Високі темпи зростання продуктивності праці у сфері послуг автоматично 

не означають їх істотного внеску та створення високих темпів суспільного 

зростання продуктивності праці в цілому в економіці. На рис. 3.13 відображено, 

що в багатьох країнах промислове виробництво, а не сфера послуг робить 
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основний внесок у формування позитивних темпів сукупного зростання 

продуктивності праці. Зокрема, таку ситуацію ми можемо спостерігати в 

Угорщині, Бельгії, Південній Кореї, Фінляндії, Словаччині та Польщі. Низький 

внесок сфери послуг у сукупний показник зростання темпів продуктивності праці, 

на нашу думку, є результатом негативного впливу показників секторів соціальних 

та персональних послуг, які нівелюють зростання в секторах професійних послуг. 

На рис. 3.13 відображена така ситуація для таких країн, як Німеччина, Голландія, 

Нова Зеландія, Португалія, Японія, Люксембург, Норвегія. А для таких країн, як 

Бельгія та Канада, значні темпи зростання продуктивності праці в секторах 

фінансів, телекомунікацій були повністю нівельовані негативними показниками 

динаміки продуктивності праці в галузях соціальних послуг, торгівлі, готелів та 

ресторанів. 

 

Рис. 3.13. Внесок певних галузей сфери послуг і промислового виробництва 

у показник динаміки продуктивності праці в 2001—2014 рр., % 

Джерело: розроблено автором на основі даних OECD STAT [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDYGTH#(дата 

останнього доступу 02.02.2017) 

У деяких країнах, а саме в США, Австрії та Великій Британії протягом 

останніх десяти років спостерігається постійне зростання внеску сфери послуг до 
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показника сукупної продуктивності праці. Цим країнам властива ситуація, коли 

сукупне зростання продуктивності праці забезпечується такими галузями сфери 

послуг, як фінансові, страхування, професійні ЗМП, транспорт, зберігання та 

звʼязок. Ці галузі зі значними темпами зростання продуктивності праці 

забезпечували від 1 до 2 % або приблизно одну третину агрегованого показника 

зростання продуктивності праці в останні роки, а їх відносний внесок в останні 

десятиріччя починає ще зростати. Більше того відзначимо, що значне зростання 

сфери послуг та перехід до сервісної економіки призводить до такої ситуації, коли 

зростання продуктивності праці у сфері послуг на 1,1 % є достатнім для того, щоб 

досягти збільшення агрегованого показника продуктивності в цілому в економіці 

на 1 %. А для отримання еквівалентного показника зростання з боку 

промислового виробництва необхідно збільшити продуктивність праці в ньому на 

4,7 %. 

По-п’яте, зайнятість у сфері послуг відображена на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Динаміка показників зайнятості в різних галузях сфери послуг у період 

з 1980 по 2010 року, середній показник динаміки за період у %: а — послуги 

гуртової та роздрібної торгівлі; б — послуги готелів та ресторанів; в — 

транспортні послуги; г — фінансове посередництво; д — професійні послуги; е — 

послуги державного управління; є — освітні послуги; ж — послуги охорони 

здоров’я 

 

Джерело: розроблено автором на основі OECD STAN [Ел. ресурс]. — Режим 

доступу: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ALFS_EMP&lang=en(дата 

останнього доступу 02.02.2017) 

 

Аналіз даних свідчить, що галузі послуг, які характеризуються високими 

темпами зростання продуктивності праці, одночасно є галузями із відносно 

слабшим чи негативним зростанням продуктивності; освіта, охорона здоров’я, 

соціальні послуги, характеризуються відносно високими темпами зростання рівня 

зайнятості.  

Ситуація ускладнюється з таких причин: 

1) сектори фінансового посередництва та роздрібної торгівлі 

демонструють значні національні відмінності у динаміці показника зайнятості, — 

відносно високі темпи зростання спостерігаються у Словаччині, Ірландії, 
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Люксембурзі. І навпаки Японія, Данія, Нова Зеландія, Норвегія та Фінляндія 

характеризується від’ємними темпами зростання зайнятості в цих галузях; 

2) показники темпів зростання продуктивності праці у сфері послуг з 

плином часу характеризуються значними відмінностями між країнами, які 

досліджуються, зростання темпів зайнятості у сфері послуг знижується в усіх цих 

країнах та майже для всіх секторів послуг. Винятки становлять транспортні 

послуги та послуги зберігання, а для низки країн — готельні та ресторанні 

послуги. 

 

Рис. 3.15. Внесок різник секторів економіки до агрегованого показника 

зростання продуктивності праці в період 1990—2010 рр., % 

 

Джерело: розроблено автором на основі: OECD STAN [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу ttp://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ALFS_EMP&lang=en 

(дата останнього доступу 02.02.2017) 

Наявні емпіричні дослідження також свідчать про великі міжгалузеві 

відмінності в процесах створення та скорочення робочих місць. Так у країнах 

Європи галузі сфери послуг демонструють швидкі темпи створення робочих 

місць та їх скорочення порівняно з промисловими підприємствами [282].  

Така ситуація спостерігається у галузях професійних послуг, соціальних та 

персональних послуг. Водночас спостерігаються процеси перерозподілу робочих 
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місць — середньозважені показники рівня працевлаштування в галузі варіюються 

за галузями сервісної сфери від 6 до 13 %. Для професійних послуг цей показник 

становить приблизно 13 %, для соціальних послуг зменшується до 11 %. Такі 

показники підтверджують процеси створення робочих місць у сфері послуг та є 

вищими ніж у середньому у промисловому виробництві. Щодо темпів скорочення 

робочих місць, то найнижчими вони є в торгівлі та транспортних послугах. Рис. 

3.16 ілюструє особистий внесок у зростання темпів агрегованої зайнятості з боку 

професійних послуг, соціальних, промислового виробництва та інших галузей 

економіки, які формують попит на робочу силу на ринку праці. Як і у випадку з 

показником зростання продуктивності праці внесок торгівлі, ресторанного 

господарства, транспорту, зв’язку, фінансового посередництва та професійних 

послуг становить від 0,5 до 2 %, тобто від третини до половини показника 

зростання сукупної зайнятості.  Внесок інших галузей, зокрема освіти, 

охорони здоров’я, становить приблизно 0,5 % від загальної зайнятості. У деяких 

країнах ми можемо спостерігати, що зростання зайнятості у сфері послуг 

повністю компенсує втрату робочих місць у промисловому виробництві та інших 

видах економічної активності, до них можемо зарахувати Фінляндію, Швецію, 

Японію, Угорщину та Велику Британію.  Значний внесок професійних послуг до 

загального рівня зайнятості у національних економіках повʼязаний зі швидкими 

темпами зростанням рівня зайнятості в гуртовій та роздрібній торгівлі, послугах зі 

сфери машин та обладнання, знаннєвомістких професійних послугах (дод. Т,У).  

У країнах, які ми досліджуємо, показник частки зайнятих у гуртовій та 

роздрібній торгівлі становив у середньому 15 % від загальної кількості зайнятого 

населення і навіть сягав рівня 20 % в таких країнах як США, Австралія та Нова 

Зеландія. Відповідно, загальний рівень зайнятості в ЗМП та послугах з оренди 

машин та обладнання становив приблизно 8 % від загальної кількості зайнятого 

населення, значний рівень зайнятості в ЗМП спостерігався в Австралії, Франції, 

Люксембурзі, Голландії та США. 
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Рис. 3.16. Внесок сфери послуг до агрегованих показників сукупної 

продуктивності праці та зростання рівня зайнятості в економіці в період 1990—

2002 рр., % 

 

Джерело: розроблено автором на основі OECDSTAN Database [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en  

(дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

Величина  внеску соціальних та персональних послуг до показників 

сукупної зайнятості залежала від рівня їх високої частки в загальній структурі 

зайнятості та відносно швидких темпів зростання обсягів їх надання, що стало 

причиною створення нових робочих місць. Так, частка зайнятих у галузі освітніх 

послуг становила приблизно 6 % від усього зайнятого населення в тих країнах, які 

ми досліджували, в галузях охорони здоров’я та соціальних послуг приблизно 10 

%, з особливо високою їх часткою  в Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.   

Подальший аналіз свідчить про значний рівень національних розбіжностей, 

які відображені на рис. 3.17, у показниках внеску сфери послуг до загального 

рівня зайнятості та зростання продуктивності праці.  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en
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Рис. 3.17. Взаємозв’язок темпів зростання продуктивності праці та рівня 

зайнятості в обраних галузях сфери послуг у період з 1990 по 2010 рр., %: а — 

послуги гуртової та роздрібної торгівлі; б — фінансове посередництво; в — 

телекомунікаційні послуги; г — професійні послуги; д — освітні послуги; е — 

послуги охорони здоров’я 

 

Джерело: розроблено автором на основі OECDSTAN Database [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en 

(дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

У деяких країнах: Південна Корея, Нова Зеландія, Голландія протягом 

останнього десятиліття послуги зробили великий внесок у показник зростання 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en
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сукупної зайнятості, але відносно невеликий внесок до показників зростання 

продуктивності праці. В інших країнах, таких як Греція, Польща, Велика 

Британія, внесок сфери послуг у зростання показника продуктивності праці був 

більшим, аніж її внесок до зростання рівня зайнятості. Третя група країн, 

включаючи Австралію, Канаду, Словаччину та США, характеризується значним 

внеском сфери послуг до обох аналізованих показників. Статистичні дані 

свідчать, що не існує загального взаємозв’язку та балансу між показниками 

зростання продуктивності праці та зростання рівня зайнятості (рис. 3.17). 

Навпаки, взаємозв’язок та співвідношення між рівнем зайнятості та 

продуктивністю праці відрізняється в різних галузях сфери послуг. Так  у галузях 

телекомунікаційних, освітніх послуг та, деякою мірою, послуг фінансового 

посередництва спостерігається негативний взаємозв’язок між показниками 

зростання продуктивності праці та рівня зайнятості. У галузях гуртової та 

роздрібної торгівлі, послугах з оренди машин та устаткування, професійних 

послугах, кореляційний взаємозв’язок взагалі відсутній. У галузях охорони 

здоров’я та соціальних послуг ми можемо спостерігати відмінності у двох групах 

країн: 

1) Південна Корея, Німеччина, США та Голландія — показують значні 

темпи зростання рівня зайнятості та незначний рівень зростання продуктивності 

праці; 

2)  Люксембург, Нова Зеландія, Австралія, Іспанія, Японія — показують 

значні темпи зростання як рівня зайнятості, так і рівня продуктивності праці. 

Така ситуація свідчить про відсутність доказової бази щодо існування 

прямого чи оберненого загального взаємозв’язку між показниками рівня 

продуктивності праці та рівня зайнятості  загалом у сфері послуг. Тоді як в одних 

галузях сфери послуг спостерігається зростання продуктивності праці та 

зменшення рівня зайнятості в них, інші галузі характеризуються зростанням обох 

цих показників, можливо викликаним зростанням сукупного попиту на такі види 

послуг. 
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3.2. Сучасні детермінанти розвитку сфери послуг у сервісній економіці 

 

Наявність міжнаціональних та міжгалузевих відмінностей у показниках 

продуктивності праці та зайнятості у сфері послуг вимагає виявлення об’єктивних 

причин, що обумовлюють ці відмінності, обґрунтування можливостей їх 

подолання. Аналіз основних тенденцій змін сфери послуг у структурі розвинутих 

країн дає можливість виявити такі детермінанти зростання продуктивності та 

розвитку сервісної економіки (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18. Детермінанти зростання продуктивності сучасної сервісної 

економіки 

Вибір цих детермінант пояснюється впливом на економічне зростання. 

Роль фізичного капіталу в розвитку сфери послуг. Інвестиції у фізичний 

капітал сприяють економічному зростанню, зростання обсягів капіталу сприяє 

зростанню загальної продуктивності праці, не зважаючи на той факт, що такий 

Детермінанти зростання 

продуктивності сервісної економіки 

Обсяг фізичного капіталу 

Пропозиція праці у сфері послуг 

Державне регулювання сфери послуг 

Вхідні та вихідні бар’єри 

Розподіл трудових ресурсів у сфері 

послуг 

Інноваційний розвиток сфери послуг 
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ефект може бути нівельований процесами зменшення рівня граничної віддачі, 

який властивий інвестиціям у фізичний капітал. 

 Інвестиції є основою для втілення сучасних технологій в основному капіталі 

організації, можуть побічно впливати на інноваційну активність та, таким чином, 

мати позитивний довгостроковий ефект на економічне зростання [256]. У 

розвинутих країнах обсяги інвестицій у сферу послуг становили від 50 до 70 % від 

загального обсягу нагромадження основного капіталу в цілому в національних 

економіках у 2001 р., як це відображено в табл. 3.2, не зважаючи на те, що 

більшість цих інвестицій пов’язана з нерухомим майном, на частку якого 

припадає від 25 до 30 % від загального обсягу валового нагромадження основного 

капіталу. Висока частка сфери послуг у загальному обсязі інвестицій 

спостерігалася у Нідерландах, Франції, Ірландії та Німеччині. А в таких країнах 

як Норвегія, Велика Британія та Ірландія, частка інвестицій у сферу послуг 

останнім часом перевищує показники минулих періодів. Як свідчать дані табл. 3.2 

та рис. 3.19, сфера послуг має відносно високу інтенсивність інвестиційної 

діяльності, яку ми визначаємо, як частку у % сукупного валового нагромадження 

основного капіталу (ВНОК) у сукупній доданій вартості в сфері або галузі 

виробництва. Метою інвестування коштів є розширення обсягів виробництва та 

привласнення вищих прибутків [103]. У 2001 р. сукупне валове нагромадження 

основного капіталу обчислювалося в межах приблизно 25 % у сфері послуг та 

приблизно 20 % у сфері промислового виробництва. Значний рівень інтенсивності 

інвестицій у сферу послуг приблизно в межах 30 % та більше спостерігався у 

Південній Кореї, Фінляндії та Німеччині, тоді як США, Велика Британія та 

Канада демонстрували відносно низьку інтенсивність інвестицій у сферу послуг 

на рівні 12 %. В цілому, інвестиційна інтенсивність у сфері послуг почала дещо 

зростати в період починаючи з 1990-х рр. Цей показник мав значно вищі темпи в 

Ірландії, тоді як зменшувався в Швеції, Італії та Франції 
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Таблиця 3.2.  

Інтенсивність інвестиційної діяльності для обраних груп послуг 

Країна 

 Гуртова та 

роздрібна 

торгівля 

Готелі та 

ресторани 

Транспортуван

ня та 

зберігання 

Пошта та 

телекомункації 

Фінансове 

посередництво 

Оренда машин; 

бізнес-послуги 
Освіта 

Здоров’я та 

соціальна 

робота 

1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 1990 р. 2000 р. 

Австралія 22,8 24,4 22,3 16,2 33,2 38,0 27,8 37,1 19,5 12,3 14,5 12,2 14,1 14,6 11,5 21,1 

Австрія 25,6 24,5 16,5 13,6 41,2 46,7 45,7 36,0 9,5 11,4 23,5 21,5 8,7 5,1 12,1 17,4 

Бельгія 22,3 22,6 31,7 27,6 — — — — 19,4 17,4 — — 3,6 3,6 10,0 6,8 

Канада 15,5 15,9 11,0 5,2 27,4 30,7 28,4 37,1 15,6 24,2 11,5 18,0 8,8 9,6 4,3 6,6 

Чехія 25,5 30,5 — 10,5 — 76,8 — 67,7 — 10,4 — 16,5 — 19,8 0,0 0,0 

Фінляндія 27,3 23,0 16,9 7,0 31,0 28,5 29,1 23,5 14,4 11,2 11,6 11,1 15,9 14,1 9,4 8,5 

Франція 23,5 21,9 15,9 11,9 35,5 28,1 32,2 25,9 22,6 18,8 14,9 16,4 11,6 12,3 12,9 11,6 

Німеччина 25,6 22,6 13,3 9,5 38,0 34,3 44,9 25,9 11,6 13,6 30,6 27,3 12,9 10,6 21,3 18,0 

Греція — 26,3 — 17,8 — 45,5 — 33,7 — 5,6 — 16,5 — 20,7 — 10,4 

Ірландія 19,7 25,9 — 13,6 68,7 — 25,9 — 19,5 17,5 — — 5,4 12,2 4,5 13,3 

Італія 22,1 21,2 10,1 12,9 — — — — 8,5 4,7 — — 5,3 6,8 13,8 9,3 

Нідерланди 23,8 24,4 11,6 10,0 38,2 32,3 31,4 64,3 30,2 28,4 17,4 17,2 7,2 6,4 10,3 9,8 

Норвегія 21,5 20,3 11,2 12,2 30,1 26,7 22,1 37,9 8,3 16,2 8,2 7,6 11,8 13,3 11,1 11,8 

Швеція 23,8 19,4 20,2 14,0 35,4 38,8 32,4 38,0 9,9 10,9 — 16,1 — 11,0 — 5,7 

Велика Британія 15,4 13,8 12,8 14,5 21,3 27,7 20,9 46,7 29,2 13,8 — — 7,2 8,7 8,3 5,9 

США 12,6 14,4 14,9 14,4 14,1 23,0 23,2 35,4 19,2 18,5 7,9 9,5 1,9 2,2 3,2 4,0 
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Рис. 3.19. Інтенсивність інвестиційної діяльності в галузях промислового 

виробництва та сфері послуг, визначена як частка, % сукупного валового 

нагромадження основного капіталу у сукупній доданій вартості: а — у 2001 р.; б 

— у 1991 р. 

Джерело: розроблено автором на основі OECDSTAN Database [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en 

(дата останнього доступу 02.02.2017) 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en


197 
 

 

У розрізі галузей сфери послуг гуртова та роздрібна торгівля, транспортні та 

комунікаційні послуги, а для деяких країн і послуги з фінансового посередництва 

мали високу інвестиційну інтенсивність: у 2001 р. показник ВНОК становив у цих 

галузях до 30 %. На противагу цим галузям, освіта, охорона здоров’я та соціальні 

послуги мали відносно низький показник інвестиційної інтенсивності від 5 до 10 

%. Показник інвестиційної інтенсивності як основний індикатор капіталомісткості 

виробництва демонструє, що більш капіталомісткі галузі послуг мають вищі 

темпи зростання продуктивності праці аніж галузі послуг, що характеризуються 

меншою інтенсивністю використання фізичного капіталу. 

Незважаючи на значний рівень інвестицій у фізичний капітал, у деяких 

галузях сфери послуг співвідношення капіталу до праці (капіталоозброєність) є 

значно нижчим у більшості галузей сфери послуг порівняно із загальною 

економікою. Рис. 3.20 та дані табл. 3.2 свідчать про позитивний взаємозв’язок між 

показниками капіталомісткості виробництва послуг та зростанням продуктивності 

праці у цих галузях. 

Транспортні послуги та послуги зв’язку мають дуже високий коефіцієнт 

капіталоозброєності щодо середніх показників в економіці в цілому у більшості 

країн нашого дослідження, крім того, ці галузі також характеризуються високими 

темпами зростання продуктивності праці. Дані рис. 3.20 також свідчать про 

існування тенденції до збільшення показників капіталоозброєності для більшості 

галузей сфери послуг. 

Одночасно на основі рис. 3.20 можна стверджувати, що такі сервісні галузі 

як соціальні та персональні послуги, послуги торгівлі, готелів та ресторанів є 

трудомісткими. Вони характеризуються коефіцієнтом капіталомісткості, що 

майже наполовину менший ніж в цілому по економіці і їм  притаманний відносно 

низький темп зростання продуктивності праці. Розподіл та диференціація між 

активами організації та її фізичним капіталом свідчить, що деякі галузі сфери 

послуг у виробничому процесі інтенсивно використовують інформаційні та 

комунікаційні (далі — ІТ) технології,  а
 
 ступінь інтенсивності їх використання 

вищий ніж у багатьох галузях промислового виробництва [299]. 
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Рис. 3.20. Співвідношення обсягу фізичного капіталу та сукупного рівня 

зайнятості у визначених галузях сфери послуг у 1990 та 2002 рр., %: а — гуртова 

та роздрібна торгівля, послуги готелів та ресторанів; б — транспорті послуги, 

зберігання і зв’язок; в — фінансове посередництво; г — оренда машин та 

обладнання, інша комерційна діяльність; д — освітні послуги; е — послуги 

охорони здоров’я та соціальні послуги 

 

Джерело: розроблено автором на основі: OECDSTAN Database [Ел. ресурс]. — 

Режим доступу:  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en 

(дата останнього доступу 02.02.2017) 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en
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Так протягом 1990—2001 рр. частка інвестицій в ІТ була значно вища у 

таких галузях сфери послуг як комунікаційні послуги, фінансове посередництво, 

професійні послуги, гуртова та роздрібна торгівля, ніж у багатьох галузях 

матеріального виробництва (рис. 3.21). Статистичні дані для таких країн як 

Франція, Німеччина, Велика Британія та Нідерланди порівняно з економікою 

США показують, що у країнах Європи інтенсивне використання ІТ-технологій 

властиве сервісним галузям, а показник становить від 3 до 13 %. У США показник 

інтенсивності використання ІТ є вищим ніж в країнах Європи в усіх галузях 

комунікаційних послуг, фінансового посередництва та гуртовій торгівлі. 

 

 

Рис. 3.21. Частка інвестицій в ІТ від сукупної доданої вартості в США та країнах 

ЄС, 1990—2002 роки 

 

Джерело: розроблено автором на основі [299] 

 

Інтенсивне використання ІТ та інвестиції в ці активи сприяли зростанню 

сукупної продуктивності праці, особливо для галузі послуг фінансового 

посередництва. Так у США протягом 1995—2000 рр. зростання інтенсивності 

використання ІТ у сфері фінансового посередництва приблизно на 0,27 % 
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призвело до майже аналогічного рівня зростання продуктивності праці [299].  Для 

порівняння, в той самий період часу у сфері промислового виробництва внесок ІТ 

до сукупного показника зростання продуктивності праці становив лише    0,03 %. 

Для чотирьох країн Європи аналогічні внески в сукупну продуктивність праці з 

боку ІТ-технологій становили 0,1 % для сфери послуг та 0,03 % для промислового 

виробництва. 

Роль інновацій у розвитку сфери послуг. Дуже часто класичні або традиційні 

галузі сфери послуг сприймаються як вид економічної активності з низькою 

інтенсивністю використання знання. Таке сприйняття асоціюється з усією сферою 

послуг взагалі, може розглядатися як перешкода для досягнення високих 

показників продуктивності в сфері послуг. Водночас інтенсивне використання 

знання для інноваційної діяльності організації є визначальним та важливим 

фактором її продуктивності, процесні інновації можуть призвести до зниження 

виробничих витрат та собівартості продукції, інноваційний продукт виробництва 

може дати змогу збільшити ринкову частку та зайняти нові ринки збуту. Більш 

того, інтелектуальний капітал, що має форму людських знань на відміну від 

фізичного, у процесі його використання не зменшується і може виступати 

основним стимулом довгострокового економічного зростання. 

Дані, наведені на рис. 3.22, доводять, що частка галузей сфери послуг у 

загальному обсязі наукових досліджень становить приблизно від 20 до 30 %, 

обсяг цієї частки має тенденцію до постійного зростання в усіх країнах, які ми 

обрали для аналізу. Найбільша частка сфери послуг у структурі наукових 

досліджень спостерігалася у Норвегії, Австралії, Іспанії, Данії та США,  тоді  як у 

Японії, Німеччині, Франції та Швеції такий показник був приблизно в межах 10 

%. Ця ситуація частково відображає, що у країнах з високою часткою наукових 

досліджень у сфері послуг — США, Іспанія, Данія, Австралія, Норвегія — частка 

цієї сфери в економіці велика та національна економіка більше орієнтована на 

сферу послуг. 
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Рис. 3.22. Частка сфери послуг у науково-дослідних розробках, у 1991, 

2001 рр., % 

 

Джерело: розроблено автором на основі: OECD ANBERD DATABASE [Ел. 

ресурс]. — Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-

based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#.V6w3eFuLSUk (дата останнього доступу 

02.02.2017) 

 

З метою адекватного вимірювання інноваційної активності у сфері послуг можемо 

використовувати показник наукомісткості виробництва послуг, який можна 

розраховувати як частку витрат на науково-дослідні роботи у структурі створеної 

доданої вартості у сфері послуг (рис. 3.23). Відзначимо, що у сфері промислового 

виробництва цей показник є набагато вищим, так його середня величина у 

досліджуваних нами країнах для сфери послуг становила 0,4 % у 2001 р., а для 

сфери промислового виробництва більше 7 %. На основі даних табл. 3.3 ми 

можемо зробити висновки, що в таких галузях послуг як гуртова та роздрібна 

торгівля, транспорт та зберігання, послуги фінансового посередництва рівень 

наукомісткості технологій виробництва є дуже низьким. Частка витрат на наукові 

дослідження у цих галузях становить лише близько 0,1 % від доданої вартості, 

створеної в цих галузях в усіх країнах. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#.V6w3eFuLSUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#.V6w3eFuLSUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-taxonomy-of-economic-activities-based-on-r-d-intensity_5jlv73sqqp8r-en#.V6w3eFuLSUk
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Рис. 3.23. Порівняльна характеристика інноваційної інтенсивності у сферах 

промислового виробництва та сфери послуг у 2001 та 2010 рр., частка витрат на 

НДР, % від сукупної доданої вартості по галузях: а — в 2001 р.; б — в 2010 р. 

 

Джерело: розроблено автором на основі [Ел. ресурс]. — Режим доступу:  

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD2011_REV3#(дата 

останнього доступу 02.02.2017) 
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  На відміну від них, галузі послуг зв’язку та телекомунікаційних послуг, 

професійні послуги, особливо знаннєвомісткі (науково-дослідні роботи) та 

послуги, пов’язані з комп’ютерним обладнанням, можна охарактеризувати як 

науковомісткі галузі сфери послуг. Як бачимо з табл. 3.3,  інтенсивність витрат на 

науково-дослідні роботи у цих галузях є великою, а показники цих витрат інколи 

перевищують аналогічні для галузей матеріального виробництва та в абсолютних 

цифрах перевищують 6 % від створеної доданої вартості. Особливо велика 

частина цих витрат спрямована на розробку програмного забезпечення, метою 

якого є збільшення ефективності надання послуг. 

Відносно низькі показники витрат на наукові дослідження у сфері послуг  

порівняно з виробництвом можна, на нашу думку, пояснити  інноваційністю 

процесу як особливої характеристики самої послуги. У сфері послуг інновації 

доволі часто набувають форми зміни самого ринкового середовища або зміни 

виробничого сервісного процесу. Результати особливого дослідження 

інноваційної активності в межах ЄС (European Community Innovation Survey 

(CIS3)) довели, що інноваційні процеси та їх результати у сфері послуг дуже 

відрізняються в багатьох аспектах від сфери промислового виробництва [348]. У 

багатьох країнах інноваційні сервісні організації мають більшу схильність до 

впровадження нових продуктів на ринок ніж підприємства матеріальної сфери 

виробництва. Така схильність може бути пов’язана з більшою увагою сервісних 

підприємств до інноваційного маркетингу, що спричинена різною структурою 

організації ринку та, відповідно, різною інтенсивністю конкурентної боротьби на 

ньому. Відповідно, увага організацій сфери матеріального виробництва в 

основному спрямована на покращення промислового дизайну виробничого 

процесу та процесів доставки продукту до споживача. Організації сфери 

матеріального виробництва також часто спрямовують інноваційні розробки  та 

впровадження на процесні інноваційні зміни. Проте, емпіричні дані свідчать, що 

відмінності між продуктивними та процесними інноваціями можуть бути 

застосовані у сфері послуг. 
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Таблиця 3.3.  

Інтенсивність науково-дослідної діяльності для обраних груп послуг, у % 

Країна 

Гуртова та 

роздрібна торгівля. 

Ремонт 

Транспортування та 

зберігання 

Пошта та 

телекомунікації 

Фінансове 

посередництво 

2001 р. 2010 р. 2001 р. 2010 р. 2001 р. 2010 р. 2001 р. 2010 р. 

Австралія 0,0 — — — — — 0,0 — 

Бельгія 0,2 0,1 — — — — 0,5 0,2 

Канада 0,7 0,5 0,1 0,1 1,0 0,2 0,6 0,2 

Данія 0,5 1,0 — — 1,4 4,8 — 0,7 

Фінляндія 0,0 0,0 0,1 0,2 2,4 4,7 — — 

Франція — 0,0 1,2 1,8 — — — — 

Німеччина 0,0 0,1 0,3 0,7 — — 0,0 0,0 

Ірландія 0,0 0,0 0,0 — 1,3 — 0,2 0,0 

Італія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 

Японія — 0,1 0,1 0,1 — — — 0,0 

Корея — 0,1 — 0,0 — 2,9 — 0,0 

Нідерланди 0,3 0,4 — 0,1 1,3 0,9 0,1 0,4 

Норвегія 0,1 — 0,1 — 3,0 — 0,2 — 

Польща 0,0 0,0 — — — — 0,0 0,0 

Іспанія 0,0 0,0 0,0 — 0,6 — 0,0 0,1 

Швеція 0,1 0,0 — 0,0 3,0 1,9 — 1,1 

Велика Британія — 0,1 — 0,0 2,3 2,7 — — 

США — 1,5 — 0,1 — — — 0,5 

 

Нарешті, різниця у методах проведення інноваційних досліджень у сферах 

промислового виробництва та послуг полягає в тому, що організації матеріальної 

сфери виробництва частіше використовують внутрішній потенціал для науково-

дослідної роботи, а у сфері послуг частіше використовують зовнішні джерела 

знань — патенти, лізинг, програмне забезпечення тощо [351]. 
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Незначний рівень інвестицій у наукові дослідження та низька інноваційна 

активність є наслідком специфічних галузевих факторів, які обмежують 

схильність до інновацій та мають національні особливості. Це може пояснити 

відмінності в інтенсивності науково-дослідної діяльності та інноваційного успіху 

в різних країнах на основі визначення таких факторів. 

Перший фактор — доступність фінансових ресурсів. Супроводжується 

недобросовісною поведінкою її конкурентів, які можуть використовувати її 

інновації, або створивши наслідувальні інноваційні продукти, інвестувати у свою 

науково-дослідну роботу менше ресурсів, ніж це потрібно для  досягнення 

соціального оптимуму. Кожна організація має стимул для охорони власного 

знання за допомогою патентного механізму чи інших формальних та не 

формальних інститутів, це може призвести до зниження темпів поширення 

знання. Досягнення особливих зовнішніх ефектів має особливе значення для 

сервісних організацій, адже особливі знання цих організацій, які створюються в 

інноваційному процесі обслуговування, не мають ознак патентоспроможності та 

незахищені патентним правом, а поширення та дифузія таких знань в економічній 

системі відбувається набагато повільніше порівняно зі знаннями, створеними у 

сфері матеріального виробництва, оскільки режим права інтелектуальної 

власності, який використовують сервісні організації, не заснований на формальній 

реєстрації інноваційної інформації. 

Другий фактор впливу на інтенсивність досліджень та інвестицій у них — 

відсутність  експлуатації ефекту масштабу від інноваційних процесів. Зазвичай 

створює великий економічний бар’єр для науково-дослідної активності середніх 

та малих організацій, цей факт також може зашкодити створенню нових 

інноваційних організацій. На відміну від великих організацій, малі не можуть 

мінімізувати ризики, використовуючи механізм розподілу ризиків та витрат між 

різними інноваційними проектами. На додачу невеликий життєвий цикл малої 

організації перешкоджає використанню позитивного ефекту від діяльності її 

кадрового потенціалу з багаторічним досвідом роботи у наукових дослідженнях 

чи впровадженні інновації.  
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Третій фактор — неповнота та асиметрія інформації — може бути 

серйозною перешкодою інноваційній діяльності.  Інноваційні проекти, зазвичай, 

характеризуються великим часовим розривом між початком інвестиційного 

процесу в науково-дослідні розробки, створення нових знань та повернення 

інвестованих коштів після продажу інноваційного продукту. Наступна їх типова 

характеристика — високий ступінь невизначеності та ризик повної втрати 

інвестованих ресурсів.  Наявність у сервісній організації достатньої інформації 

для того, щоб приблизно оцінити потенційні витрати та ризики інноваційного 

проекту, не гарантує її адекватну передачу стороннім особам  чи організаціям, які 

мають змогу надати фінансові ресурси цій інноваційній сервісній організації. Так 

економічні дослідження міжнародної організації ОЕСР довели, що відсутність 

фінансування, як основна перешкода на шляху інновацій, особливо властива 

підприємствам сфери послуг [352]. 

Четвертий фактор — організації сфери послуг в їх інноваційній діяльності 

сильніше пов’язані із зовнішніми інститутами та організаціями аніж організації 

сфери матеріального виробництва. Часто сервісними інноваціями є не результати 

власних наукових досліджень, а результат використання знань та технологій, 

створених зовнішніми контрагентами. Крім того, сервісні організації більш 

концентровані на маркетингу інновацій, тому субоптимальне поширення знання у 

сфері послуг може бути результатом недостатніх абсорбційних можливостей вже 

наявних знань. Відсутність технологічної та ринкової інформації є більшою 

перешкодою інноваційній діяльності у сфері послуг ніж у промисловому 

виробництві внаслідок низьких інвестицій в удосконалення продуктивних 

навичок персоналу чи організаційних змін або недостатніх стимулів для науково-

дослідної діяльності, здійсненої з метою сприйняття та застосування знань, 

вироблених поза межами організації. 

П’ятий фактор обмеженості інноваційної активності в сфері послуг — 

відсутність міжнародної конкуренції. Емпіричні дослідження вказують на 

позитивний кореляційний взаємозв’язок між інноваціями та експортною 

активністю [423]. Орієнтація на зовнішні ринки, вплив міжнародної конкуренції у 
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процесі торгівлі послугами є важливим фактором збільшення ефективності такої 

діяльності, як інноваційна активність. У той самий час, за умови зрілості 

внутрішнього ринку, зовнішня торгівля відкриває нові ринки для товарів та 

послуг. Організації-експортери виявляються інноваційними, а інноваційні 

організації експортноорієнтованими. Хоча причинно-наслідковий звʼязок до кінця 

не з’ясований, адже дослідження Г. Еблінга та Н. Янса у 1999 р., на які ми 

посилаємося, підкреслюють позитивний та істотний влив інноваційної діяльності 

на схильність до експорту з боку німецьких підприємств, доказів впливу 

експортної активності та схильність до інновації в них відсутні. Тоді як обсяги 

міжнародної торгівлі послугами постійно зростають у світі, частка послуг у 

структурі міжнародної торгівлі є все ще відносно низькою. Якщо ж ми будемо 

вважати, що таки існує позитивний звʼязок між міжнародною активністю 

сервісних організацій та їх інноваційною діяльністю, то поясненням низького 

рівня науково-дослідної активності в сфері послуг може бути низький обсяг 

міжнародної торгівлі послугами в деяких країнах. 

І останнім шостим,  є той факт, що професійні послуги або послуги, що 

пов’язані з науковою діяльністю, опосередковано впливають та сприяють 

інноваційній діяльності в економіці в цілому, недостатньо відображаючись у 

показниках виміру інноваційної активності. Так деякі вчені наголошують на 

значній ролі послуг у процесі підтримки інноваційної активності їх споживачів 

[252]. Наприклад, правові та професійні консультанти аналізують базові правові 

та економічні основи інноваційної діяльності, розробники програмного 

забезпечення дають змогу реалізувати та візуалізувати дизайн інновацій, інженери 

сприяють розробці дослідних зразків, економічні дослідження ринку спрощують 

процеси запровадження нового продукту на ринку. Тобто, формуються канали 

підтримки інноваційної діяльності сфері послуг шляхом: інтенсифікації попиту на 

послуги (поширюють знання або інноваційні товари, перерозподіляють їх від 

сфери виробництва до споживача); активізації наукових досліджень (поширюють 

знання та послуги для організації у сфері матеріального чи нематеріального 

виробництва, які можуть стати частиною їх виробничої або інноваційної 
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діяльності); взаємодоповнення послуг (створення додаткової цінності продукту 

шляхом його доповнення пов’язаними з ними новими послугами або знаннями). 

Вплив структури розподілу трудових навичок у сфері послуг на її розвиток. 

Продуктивність організації та її здатність до інновації значно залежить від 

трудових навичок та вмінь її персоналу, які визначаються рівнем освіти та 

професіоналізмом. З метою аналізу розподілу трудових навичок у сфері послуг 

використаємо доступні статистичні дані щодо роду зайнятості та рівня освіти 

найманих працівників від організацій Європейського нагляду за робочою силою 

(European Labor Force Survey). Базою для наукового аналізу є статистичні дані, 

що належать до періоду, який передує 2002 р. Така ситуація пояснюється 

специфічністю даних наукових досліджень. Організація Європейського нагляду за 

робочою силою публікує свої дані щороку, починаючи з 2000 р., проте кожного 

року предмет досліджень змінюється. Наприклад, предметом дослідження 

опублікованих у 2015 р. даних є міграційні процеси в Європі. Ці статистичні дані 

містять аналіз складу та розподілу трудових навичок, виміряний за показниками 

рівня освіти, а також професійного рівня кваліфікації для окремих галузей сфери 

послуг. Крім того, зробимо акцент на відповідності між освітою та професійними 

навичками у сфері послуг в різних країнах [349]. 

На рис. 3.24 видно, що на думку загалу у разі вимірювання рівня освіти 

послуги характеризуються висококваліфікованою працею. Частка 

висококваліфікованих працівників у сфері послуг є вищою порівняно з 

матеріальним виробництвом. Частка зайнятих з високою кваліфікацією у 

загальній кількості зайнятих у сфері послуг становить від 15 до 40 %. Це можна 

пояснити відносно високою часткою кваліфікованої праці в галузях освіти, 

охорони здоров’я, соціальних послугах. 
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Рис. 3.24. Розподіл висококваліфікованих трудових ресурсів за галузями 

економіки у 2002 р., % від загальної кількості зайнятих 

 

Джерело: розроблено автором на основі статистичних та аналітичних 

матеріалів [438] (дата останнього доступу 02.02.2017) 

На рис. 3.25 відображено розподіл робочої сили за рівнем освіти в обраних 

галузях сфери послуг. Для галузей фінансового посередництва, професійних 

послуг, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг властива  частка робочої 

сили з високим або вище середнього рівнем освіти майже для всіх країн 

дослідження.  

Інша картина спостерігається у сферах послуг гуртової та роздрібної 

торгівлі, де розподіл праці, виміряний за рівнем освіти, має значні національні 

особливості. Наприклад, у Португалії та Іспанії спостерігається висока частка 

низькокваліфікованої праці, у цих галузях показники сягають  60 % від загального 

рівня зайнятості. 
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Рис. 3.25. Розподіл робочої сили за рівнем освіти в обраних галузях сфери 

послуг, %: а — послуги гуртової та роздрібної торгівлі; б — транспортні послуги 

та послуги зв’язку; в — послуги оренди машин та обладнання, професійні 

послуги; г — послуги фінансового посередництва; д — охорона здоровя та 

соціальні послуги; е — освітні послуги 

Джерело: розроблено автором на основі статистичних та аналітичних 

матеріалів [438] (дата останнього доступу 02.02.2017) 
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На противагу в таких країнах як Австрія та Швеція, частка 

низькокваліфікованих робітників у цій галузі становить лише близько 20 %. 

Певною мірою такі національні особливості можна пояснити структурою торгівлі 

в різних країнах нашого дослідження. Адже гуртова та роздрібна торгівля є 

гетерогенною галуззю, де функціонують різні типи магазинів, починаючи від 

невеликих торговельних закладів у пішохідній зоні досягнення споживачів, 

закінчуючи великими підприємствами, які спеціалізуються на торгівлі 

високотехнологічним, комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням. 

Рис. 3.26 відображає розподіл професій у різних галузях послуг, проведений на 

основі професійних знань та вмінь, тобто були виокремлені групи професій: 

менеджер, професіонал, помічник професіонала, клерк, підсобні робітники. 

Розподіл був проведений на основі дослідження М. Лемітре. 
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Рис. 3.26. Взаємозв’язок між професійними навичками та рівнем освіти за 

обраними галузями економіки: а — всього в галузях промислового виробництва; 

б — у галузях професійних послуг; в — у галузях соціальних та комунальних 

послуг 

Професійний рівень: 1 — менеджер; 2 — професіонал; 3 — помічник 

професіонала; 4 — клерк; 5 — підсобні працівники; 

Освітній рівень: 1 — низький; 2 — середній; 3 — високий. 

 

Джерело: розроблено автором. 
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На відміну від попереднього показника, розподіл трудових ресурсів за 

професійними навичками значно відрізняється за галузями послуг та країнами. У 

галузях гуртової та роздрібної торгівлі, транспортних та комунікаційних послуг, 

трудові ресурси використовуються в основному на посадах клерків та 

обслуговуючого персоналу: продавець, оператор машини, водій транспортного 

засобу. Ці професії, як правило, сприймаються та характеризуються середньо-

низькими професійними вміннями. Галузі послуг фінансового посередництва, 

професійних послуг, оренди машин та устаткування характеризуються переважно 

роботою професіоналів та помічників професіоналів. Ці професії 

характеризуються високим або середньо-високим рівнем професійних навичок. 

Нарешті в галузях освіти, науки та охорони здоров’я близько 60 % зайнятих осіб 

характеризуються найвищим рівнем професійних навичок. 

Дані, наведені у табл. 3.4 та на рис. 3.26, свідчать про існування 

кореляційного взаємозв’язку між рівнем освіти та рівнем професійних навичок.  

   Таблиця 3.4.  

Коефіцієнт кореляції між рівнем освіти та рівнем професійних умінь за 

основними галузями економіки 

 

Країна Виробництво 

Ринкові 

послуги 

Соціальні та комунальні 

послуги 

Австралія ‒0,42 ‒0,40 ‒0,62 

Бельгія ‒0,47 ‒0,35 ‒0,65 

Данія ‒0,54 ‒0,47 ‒0,64 

Фінляндія ‒0,51 ‒0,40 ‒0,60 

Франція ‒0,48 ‒0,37 ‒0,62 

Греція ‒0,40 ‒0,18 ‒0,72 

Ірландія ‒0,47 ‒0,42 ‒0,62 

Італія ‒0,39 ‒0,50 ‒0,64 

Нідерланди ‒0,45 ‒0,47 ‒0,60 

Португалія ‒0,35 ‒0,26 ‒0,77 

Іспанія 0,37 ‒0,26 ‒0,70 

Швеція ‒0,42 ‒0,44 ‒0,63 

Велика Британія ‒0,45 ‒0,36 ‒0,56 

 

Джерело: розроблено автором на основі  OECD Labour Force Survey 2010, 

режим доступу: https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm3 (дата 

останнього доступу 02.02.2017) 

 

https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm3
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Це можливо побачити, пов’язуючи точки даних рівня освіти з відповідними 

класами професій. Наприклад, кількість зайнятих робітників, які мають найвищий 

чи високий рівень професіоналізму тим вищий, чим вищий рівень їх  освіти. 

Відповідно, кількість зайнятих у професіях, що мають середньо-низькі або низькі 

вимоги до рівня професіоналізму, зменшується одночасно зі зростанням рівня 

освіти.  

Більш того, коефіцієнт кореляції між рівнем освіти та рівнем професійних 

умінь перебуває у межах від 0,4 до 0,6 та є статистично задовільним (табл. 3.4). 

Наголосимо на існуванні відмінностей у взаємозв’язку показників рівня освіти  та 

професійних навичок у розрізі галузей сфери послуг та у розрізі країн. Висновки 

про ці особливості можна зробити на основі даних табл. 3.4  та      рис. 3.26. 

Найбільша кореляція спостерігається в галузях соціальних та комунальних 

послуг. Така ситуація може бути пов’язана з високою часткою працівників 

найвищої та середньої кваліфікації у цих видах послуг, як видно на рис. 3.26. На 

противагу, найслабша кореляція спостерігається в галузі професійних послуг. Це 

спричинено великою часткою канцелярських професій у галузях торговельних, 

транспортних та комунікаційних послуг. Побудовані в результаті аналізу рисунки 

та таблиці дають можливість припустити, що може існувати певний прошарок 

найманих працівників, які працюють на посадах канцелярських та обслуговуючих 

працівників і мають високий рівень освіти. 

 Проблема вхідних/вихідних бар’єрів та її вплив на розвиток сфери послуг. 

Однозначно не можна зробити висновок щодо впливу розміру сервісних 

організацій на низькі темпи зростання продуктивності праці в сфері послуг. Рис. 

3.27 доводить, що розподіл підприємств за розміром у сфері послуг є більш 

асиметричним порівняно з промисловим виробництвом. Така ситуація  властива 

всім країнам, статистичні дані для яких були проаналізовані. Загалом 

спостерігається ситуація, коли дуже невеликий відсоток сервісних організацій, 

порівняно з промисловим виробництвом, мають більше 5 найманих працівників. 
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Рис. 3.27. Розподіл підприємств за розміром у сфері послуг та сфері 

промислового виробництва за період 2000—2010 роках (частка визначена у % від 

загальної кількості підприємств): а — сфера послуг; б — сфера промислового 

виробництва 

Джерело: розроблено автором на основі 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&c

ote=std/doc (2006)4] (дата останнього доступу 02.02.2017) 
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На нашу думку, можуть бути виокремлені два можливі протилежні ефекти 

впливу малого розміру сервісних організацій на зростання рівня продуктивності 

праці та темпи зростання зайнятості. З одного боку, невеликий розмір сервісних 

підприємств може свідчити про відсутність значних вхідних/вихідних бар’єрів у 

сфері послуг: кількість новостворених підприємств є значно вищою в сфері 

послуг ніж у сфері матеріального виробництва. Зокрема, значний рівень 

зростання кількості новостворених підприємств властивий галузі професійних 

послуг та послуг, що пов’язані з обслуговуванням комп’ютерного обладнання та 

програмування. Аналогічна картина спостерігається у випадку виходу 

підприємств з ринку. Темпи виходу підприємств з ринку є відносно низькими для 

галузей промислового виробництва та порівняно високими у сфері послуг, 

особливо у галузях роздрібної торгівлі, оренди, машин та обладнання, 

професійних послуг. Низький рівень вхідних/вихідних бар’єрів має важливий та 

прямий вплив на темпи зростання продуктивності праці, адже вхід нових, більш 

продуктивних організацій на ринок, пришвидшує сукупні темпи зростання 

продуктивності праці на зрілому ринку. Крім того, легке входження на ринок має 

потенційну небезпеку для вже функціонуючих організацій та змушує їх робити 

певні кроки для підвищення власної продуктивності. 

 З іншого боку, малі організації мають слабкий потенціал економічного 

зростання, отже в довгостроковій перспективі може не спостерігатися загальне 

зростання продуктивності праці і рівня зайнятості. Цей ефект також посилюється 

швидкими темпами виходу підприємств сфери послуг з ринку. Наприклад, 

статистичні дані доводять, що велика кількість сервісних організацій протягом 

довгострокового періоду залишаються малими, тоді як організації сфери 

промислового виробництва зростають. Більше того, в галузях роздрібної торгівлі, 

телекомунікаційних послуг та науково-дослідних послуг ризики банкрутства 

малих організацій є набагато вищими порівняно з іншими галузями [243].  

 Однією з основних причин низького потенціалу зростання організацій 

сфери послуг є відсутність можливостей використання ними економії за рахунок 

ефекту масштабу, наприклад у випадках, коли ринок послуг є недостатньо 
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великим для подальшого розширення. Така ситуація більш імовірна у сфері 

послуг, порівняно з промисловим виробництвом,  особливо для тих послуг, що 

орієнтовані на місцеві або регіональні ринки збуту, а не на міжнародні. 

 Проте процеси входу на ринок та економічного зростання організації, 

перебувають під значним впливом та можуть бути ускладнені поведінкою 

великих, вже діючих на ринку суб’єктів економічних взаємовідносин. Доступні 

для нас емпіричні дослідження довели факти високих показників ринкової 

концентрації в деяких галузях сфери послуг. У Франції останніми роками 10 

найбільших підприємств у галузі професійних послуг займають більше 20% 

загального ринкового обороту, підприємства із загальною кількістю найманих 

працівників, яка перевищує 100 осіб, отримують більше 50 % ринку, частка 

підприємств з кількістю співробітників менше 10 становить близько 90 %, а їх 

ринкова частка — близько 25 % [300]. 

 Вплив ринку праці на розвиток сфери послуг. Національні та міжгалузеві 

відмінності у показниках частки зайнятих та темпах зростання зайнятості можуть 

бути пояснені та пов’язані з особливостями ринку праці сфери послуг порівняно з 

галузями матеріального виробництва. Істотні міжсекторальні та міжгалузеві 

відмінності можуть спостерігатися для таких показників: рівень часткової та 

тимчасової зайнятості; показник середнього терміну перебування на робочому 

місці; рівень зайнятості серед жіночого населення. 

Наші дослідження ґрунтуються на доступних статистичних даних організацій 

ОЕСР [438]. Так, у сфері послуг показник зайнятості на неповний робочий день є 

істотно вищий ніж у сфері промислового виробництва. Зокрема, в галузях 

персональних та соціальних послуг зайнятість  протягом неповного робочого дня 

спостерігається в 1,5 рази частіше, ніж у середньому в економіці багатьох країн. 

Показники тимчасової зайнятості також вищі у сфері послуг. Проте дуже важко 

визначити національні особливості у випадках тимчасової зайнятості, адже в 

різних країнах вона сприймається по-різному. Наприклад, до тимчасової 

зайнятості можна зарахувати термінові трудові угоди, сезонні та випадкові роботи 

тощо. Міжсекторальні відмінності у випадку тимчасової зайнятості менші  ніж у 
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випадку часткової зайнятості. Щодо середнього терміну перебування найманого 

працівника на своїй посаді, то показники сфери послуг та промислового 

виробництва є однаковими, проте в деяких галузях сфери послуг, які пов’язані із 

соціальним обслуговуванням населення  вони є дещо меншими. 

На нашу думку, відмінності у вищезгаданих показниках спричинені 

інституційними умовами функціонування та характеристиками робочої сили, 

зокрема рівень участі жінок на ринку праці та рівень освіти співробітників. 

Характеристики робочої сили відрізняються не лише у розрізі сфер економіки, але 

й мають певні відмінності між галузями самої сфери послуг. Наприклад, жінки 

становлять непропорційно велику частину зайнятих у  галузях персональних та 

соціальних послуг. Такі висновки підтверджуються в емпіричних дослідженнях 

німецьких вчених Д. Дасе і Г. Шмідта, які стверджували, що регіони з високою 

часткою персональних та соціальних послуг у ВВП характеризуються вищим 

показником участі жіночого населення на ринку праці [254]. Отже, культурні та 

інституційні відмінності, які впливають на показники участі жінок на ринку праці, 

можуть сприйматися як одне з пояснень міжнаціональних відмінностей у 

показниках частки зайнятості у сфері послуг. 

Окремі відмінності можуть простежуватися у показниках зростання кількості 

робочих місць з високим рівнем оплати праці,  міжнародної міграції робочої сили. 

Високий рівень мобільності сервісної робочої сили потенційно має великі 

економічні переваги як для країни-донора, так і для країни, що приймає. Іноземна 

робоча сила може вирішити питання дефіциту висококваліфікованих сервісних 

працівників або може допомогти у вирішенні проблем, пов’язаних зі старінням 

суспільства. Крім того, іммігранти можуть бути зацікавлені у створенні власних 

нових підприємств, а це буде сприяти активізації конкурентної боротьби в тих 

країнах, які їх приймають. На справді, протягом останніх років частка зайнятих у 

сфері послуг становила від 33 % у Японії до 73 % у Голландії від обсягу загальної 

кількості зайнятих іммігрантів. Для порівняння, в галузях промислового 

виробництва частка зайнятих серед іммігрантів становила від 20 % у Канаді та 

Люксембурзі до 62 % в Японії [438], що пов’язано з розбіжностями в 
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імміграційній політиці цих країн. Для прикладу звернемося до досліджень Дж. 

Коппела, який досліджував міграційні процеси наприкінці ХХ — початку ХІХ ст. 

Вчений відзначав, що показник частки кваліфікованих мігрантів у загальній їх 

кількості має великі міжнаціональні відмінності, він коливається в межах 1 % від 

загальної кількості мігрантів для Швеції до 49 % у Новій Зеландії [249]. Такі 

розбіжності були викликані наступними факторами: 

1) відмінність у мотивації до імміграції; 

2) відмінність у рівні професійних навичок серед мігрантів; 

3) історія та тенденції змін у міграційній політиці країни-

реципієнта. 

Загалом ставлення тієї чи іншої країни до процесу імміграції залежить від 

очікуваного економічного ефекту. Країни-реципієнти, зазвичай, стурбовані 

можливим зростанням рівня безробіття або зниженням середнього рівня 

заробітної плати,  соціальними витратами, пов’язаними з  соціальним захистом  та 

соціальним страхуванням мігрантів, зниженням середнього рівня освіченості 

громадян, процесами ―відтоку мізків‖ шляхом потенційних міграційних процесів 

у довгостроковому періоді. 

Наявні емпіричні дослідження цієї проблематики економічної науки мають 

недостатню доказову базу. Зазвичай міграція висококваліфікованих сервісних 

працівників у розвинутих країнах відбувається згідно з 4-м режимом Генеральної 

Угоди про Торгівлю Послугами (GATS), має тимчасовий характер та дає 

короткостроковий позитивний економічний ефект як для країни-донора так і для 

країни-реципієнта. Наприклад, тимчасова мобільність найманих працівників може 

вирішити проблему дефіциту робочої сили, спричинену ажіотажним попитом на 

певні види послуг. Відповідно, структурні зміни в економіці, що відбуваються 

останнім часом, призвели до зростання попиту на високоосвічену та 

висококваліфіковану робочу силу в галузях інформаційних та комп’ютерних 

послуг, науково-дослідних послуг. Крім того, процеси старіння людського 

суспільства у розвинутих країнах створюють додатковий попит на робочу силу з 

медичними професійними вміннями, зокрема послуги лікарів та медичних сестер. 
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З цих причин такі країни як Німеччина, Ірландія, Південна Корея, Велика 

Британія та США впроваджують стимулюючі специфічні професійні міграційні 

програми, які посилаються на режим 4 GATS та обмежують соціальні блага для 

таких тимчасових мігрантів. Єдиним недоліком цих програм є їх можливий 

негативний вплив на рівень безробіття серед громадян країни-реципієнта, що 

мають аналогічний рівень освіти та кваліфікації. Ще одним позитивним ефектом 

спеціальних міграційних програм можна вважати відсутність ефекту ―відтоку 

мізків‖, тому що після закінчення контракту найманий працівник повернеться до 

країни-донора, більш того, він може повернутися з новими знаннями та 

навичками, що будуть позитивно впливати на економічну систему цієї країни в 

цілому, та її сферу послуг зокрема. 

Незважаючи на значне зростання тимчасової мобільності сервісних 

працівників відповідно до 4-го режиму GATS, вона як і раніше є дещо обмеженою 

через вплив різних факторів. Зокрема, міграційна політика зазвичай є результатом 

двосторонніх регіональних чи міжнародних угод, отже вона змінюється та 

розвивається дуже повільно внаслідок великої кількості правових, бюрократичних 

та економічних бар’єрів. Наприклад, двосторонні або багатосторонні угоди з 

основних питань трудової міграції: трудове право, соціальне забезпечення, 

визнання рівня освіти чи кваліфікації зазвичай дуже повільно розробляються, 

вдосконалюються та імплементуються в національне законодавство. Тимчасова 

мобільність не може бути основним методом вирішення проблем нестачі робочої 

сили чи демографічних проблем, а є короткостроковим інструментом та не може 

розглядатися як субститут реформи національного ринку праці. 

 Вплив державного регулювання на розвиток сфери послуг. Сфера послуг 

традиційно є предметом активного регулювання з боку державних органів влади. 

Яскравими прикладами галузей послуг, що регулюються державою, є транспортні 

послуги, послуги зв’язку, гуртова та роздрібна торгівля, більшість галузей 

професійних послуг. Такий високий рівень державного втручання пояснюється 

значним поширенням ринкових провалів, неможливістю досягнення неринкових 

соціальних цілей, відсутністю інтенсивної конкурентної боротьби, значним 
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впливом таких послуг на суспільне життя людини, високою часткою у структурі 

споживчих витрат. Окремі види державних обмежень не мають економічного 

обґрунтування, окрім захисту чинних на ринку організацій, або є результатом 

впливу внутрішніх груп спеціальних інтересів. 

Загалом методи та механізми державного регулювання впливають на ринок 

праці та на ринок товарів по-різному, у тому числі відрізняється їх вплив на вхідні 

бар’єри, ціноутворення, виробничий процес наданих послуг опосередковано 

впливає на них через взаємопов’язані з ним інші ринки. Дослідження впливу 

державного регулювання на динаміку зміни у сфері послуг  пов’язані зі значними 

труднощами в пошуку відповідних даних та показників для визначення міри 

специфічних методів державного впливу на сферу послуг загалом та їх 

національних особливостей зокрема. Проте на початку ХХ століття група вчених 

під керівництвом Г. Ніколетті провела ґрунтовне економетричне дослідження 

впливу державного регулювання на економічну систему та на сферу послуг 

зокрема [342]. Результати дослідження свідчать на значний вплив державного 

регулювання на сферу послуг, позитивний вплив середньострокових програм 

регулювання сфери послуг, який становив до 6 % від рівня національного ВВП, 

залежно від початкового стану сфери послуг у різних країнах. Зокрема, державна 

політика збільшення митного та тарифного захисту внутрішнього ринку та 

стимулювання внутрішньої конкуренції може призвести до покращення якості 

капіталу шляхом створення привабливих умов для прямих іноземних інвестицій у 

найважливіші галузі. Крім того, проконкурентне нормативно-правове середовище 

позитивно впливає на багатофакторне зростання продуктивності виробництва, 

прискорює темпи технологічного розвитку шляхом наслідування кращої практики 

розвинутих країн, які значно випереджають країну в розвитку технології [342]. 

Зростання рівня адміністративних обмежень може призвести до 

непропорційного зростання підприємницьких збитків, зменшення стимулів до 

підприємницької діяльності, отже, до обмеження темпів зростання сфери послуг, 

створення нових організаційних структур, рівня зайнятості та інноваційного 

розвитку сфери послуг. У сфері послуг торгівлі, фінансів, страхування та 
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професійних послуг значний рівень державного регулювання порушує здатність 

до створення позитивних екстерналій та негативно впливає на рівень 

продуктивності праці в цих галузях. 

Дослідження взаємозв’язку державного регулювання ринку праці та рівня 

оподаткування трудових доходів на частку зайнятості у сфері послуг та показники 

темпів її зростання свідчать про існування значного впливу з боку середнього 

рівня оподаткування трудових доходів та правил працевлаштування на ці 

показники, проте сила цього впливу та його напрямок відрізняються в розрізі 

галузей сфери послуг. Загалом, чим суворіше законодавство про захист від 

безробіття, тим більш низький рівень зайнятості у сфері послуг можна 

спостерігати, особливо в галузях виробничих послуг, результати яких 

застосовуються як проміжні ресурси виробництва. У свою чергу, зростання рівня 

оподаткування трудових доходів зменшує обсяги виробництва персональних 

послуг. Нарешті, у дослідженнях Дж. Мессіни визначено сильний негативний та 

статистично значимий вплив професійних спілок, що вимірюється у кількості 

членів профспілки та ступені координації рівня заробітної плати в галузі, на 

частку зайнятості у сфері послуг [256].  

Відзначимо, що протягом останніх двох десятиріч на багатьох світових 

ринках послуг відбулися процеси лібералізації державного регулювання сфери 

послуг, але вони відбуваються нерівномірно в різних країнах у розрізі різних 

галузей сфери послуг. Наявні емпіричні дослідження доводять існування 

позитивного ефекту від лібералізації та зменшення вхідних бар’єрів в галузях. 

Системи дистрибуції товарів стають більш ефективними після зняття обмежень на 

створення великих торговельних точок. Лібералізація вимоги до методів 

організації торговельної діяльності призвела до розширення переліку 

торговельних послуг. Зростають рівень зайнятості та обсяги продажу, а 

зменшення середнього рівня рентабельності призвело до зниження рівня 

споживчих цін. 

Оцінювати вплив державного регулювання в галузях інфраструктурних 

послуг доволі складно. У цілому такі послуги характеризуються наявністю 
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неконкурентних галузей, які вимагають значного рівня регулювання. Крім того, 

механізм ціноутворення та структура ціни у цих галузях часто є спотвореною. 

Така ситуація є наслідком впливу минулих механізмів регулювання або методів 

дерегуляції цих галузей. 

Як і у випадку з галузями торгівлі, емпіричні дослідження свідчать про 

істотний позитивний вплив від дерегуляції: відбувається зниження рівня цін, 

посилюється інтенсивність конкурентної боротьби, підвищується рівень 

продуктивності праці. Подальше посилення конкурентного тиску внаслідок 

лібералізації буде мати наслідком додаткове зростання продуктивності праці та 

зниження рівня цін. У перспективі лібералізація може внести істотні зміни до 

механізмів надання інфраструктурних послуг з метою підвищення їх ефективності 

та знизити загальний рівень цін з метою прийняття тиску зростаючої 

конкурентної боротьби. 

Отже, сучасна сфера послуг становить відносно зростаючу сферу 

економічної діяльності людини, в якій потенціал та схильність до технологічного 

прогресу або зростання рівня продуктивності має тимчасовий характер. Деякі 

галузі сфери послуг характеризуються процесами зростання продуктивності 

праці: галузі транспорту, послуги зберігання та зв’язку, фінансове посередництво. 

Крім того, ці галузі є капіталомісткими, активні в сфері науково-дослідної роботи, 

активно використовують нові технології підвищення продуктивності праці, 

інформаційні, комп’ютерні технології. 

 Характерний невеликий розмір сервісних організацій деякою мірою зменшує 

ринкові бар’єри входу/виходу та може викликати активізацію продуктивної 

діяльності всіх учасників ринку. 

Декілька галузей сфери послуг — фінансове посередництво та послуги 

зв’язку, характеризуються високою інтенсивністю міжнародної конкурентної 

боротьби, її тиск призводить до зростання рівня продуктивності цих галузей та 

загального зростання обсягів їх виробництва. 
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Проте, емпіричні дані акцентують увагу на тому, що деякі структурні 

характеристики ринків послуг можуть стати перешкодами для зростання рівня 

продуктивності праці та рівня зайнятості в економіці: 

1) сфера послуг, як і раніше, характеризується трудомісткістю 

виробничих процесів порівняно з іншими капіталомісткими галузями економіки, 

що є фактором зростання її продуктивності. Найбільш трудомісткі послуги — 

освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги — мають велику частку у структурі 

ВВП розвинутих країн, а низька капіталомісткість цих послуг опосередковано 

знижує загальний рівень зростання продуктивності в економіці; 

2) відмінності в інтенсивності інноваційної діяльності у розрізі країн та 

галузей може бути пов’язана з перешкодами інноваційного розвитку, які є 

особливо актуальними для сфери послуг. Особливого значення для сервісних 

організацій можуть набувати зовнішні ефекти від їх науково-дослідної активності, 

адже інноваційні знання цих організацій не захищені патентним правом або їх 

поширення відбувається дуже повільно, бо режим права інтелектуальної 

власності, який вони використовують, не ґрунтується  на формальній реєстрації 

інноваційної інформації. Інновації у сфері послуг не обов’язково є результатом 

внутрішніх досліджень, часто вони є наслідком використання знань і технологій, 

створених в інших організаціях або галузях. 

Проблеми доступу до зовнішніх інновацій виникають внаслідок низького 

рівня інвестицій у необхідні кадрові чи організаційні зміни, низьких стимулів 

інвестування у науково-дослідні роботи, які дали б можливість організаціям 

сфери послуг імплементувати зовнішні інновації у виробничий процес. Інновації 

та інвестиції в нові технології мають високий показник ризикованості, високу 

вірогідність втрати інвестиційних ресурсів, велику вартість, невеликі за розміром 

організації сфери послуг дуже часто відчувають нестачу потрібних фінансових 

ресурсів або обмежений доступ до зовнішніх джерел фінансування; 

3) окремі галузі сфери послуг характеризуються низькою інтенсивністю 

конкурентної боротьби, незважаючи на реформи з дерегуляції, які значно 

збільшили рівень конкуренції, розширили асортиментний перелік послуг та 
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знизили середній рівень їх цін. Водночас нерівномірне конкурентне та 

регуляторне середовище, негативні ефекти, спричинені малим розміром 

організацій у сфері послуг, можуть бути перешкодою для майбутнього зростання 

продуктивності та рівня зайнятості. Соціальні послуги, послуги готелів та 

ресторанів зосереджені на внутрішньому ринку з високою часткою кінцевого 

попиту, тобто вони не відчувають впливу інтенсивної міжнародної конкуренції. 

Відмінності у показниках частки зайнятих у сфері послуг та зростання 

продуктивності сфери послуг пов’язані з відмінностями та особливостями методів 

регулювання ринків праці у сервісних галузях. Зокрема, робочі місця у сфері 

послуг частіше характеризуються зайнятістю на неповний робочий день 

(частковою зайнятістю), тимчасовою зайнятістю та більшою активністю жінок — 

ці перелічені  нами фактори напряму залежать від правил регулювання ринку 

праці. Крім того, ринок праці сфери послуг зазнає значного впливу міжнародної 

мобільності робочої сили: тимчасова міжнародна мобільність робочої сили може 

допомогти з вирішенням проблеми тимчасового дефіциту висококваліфікованих 

працівників та зменшенням негативних наслідків старіння суспільства. Проте, 

лімітований обсяг двосторонніх, регіональних або міжнародних угод з питань 

тимчасової трудової мобільності; проблеми міжнародного визнання рівня освіти 

та кваліфікації; особливості національних міграційних політик обмежують 

тимчасову міжнародну мобільність працівників сфери послуг. 

Окремі галузі сфери послуг не мають позитивних змін у зростанні рівня їх 

продуктивності у середньостроковій перспективі. Причинами такого становища 

можуть бути: природа багатьох видів послуг (соціальні, охорона здоров’я, освіти, 

роздрібної торгівлі), яка полягає в задоволенні потреби кінцевого споживача; та 

орієнтація деяких видів послуг на задоволення потреб національних або 

регіональних ринків.  

Дослідження сучасного стану розвитку сервісної економіки провідних країн 

світу надає змогу сформулювати такі висновки: 

1) У структурі державної економічної політики сфера послуг є важливим 

джерелом досягнення позитивних показників економічного зростання — сфера 
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послуг стала кількісно найбільшою сферою економіки всіх провідних, економічно 

розвинутих країн; зростання частки сфери послуг у ВВП розпочалося на початку 

1970-х рр. та, на сьогодні цей показник досягнув позначки близько 70%; внесок 

сфери послуг до показника темпів зростання рівня зайнятості становить від 0,5 до 

2 %; останніми роками спостерігається стійка тенденція до зростання внеску 

сфери послуг до показників загального зростання продуктивності праці в 

економіках багатьох світових країн. 

2) Велика та зростаюча роль сфери послуг в економіці може бути 

пояснена такими факторами — асиметричне зростання сфери послуг та сфери 

матеріального виробництва призвело до перерозподілу економічних ресурсів на 

користь сфери послуг. До факторів попиту, що вплинули на розмір сфери послуг, 

можна зарахувати такі: високий рівень еластичності попиту за доходом для 

деяких видів послуг, демографічні процеси у суспільстві, зокрема старіння нації, 

обсяги надання певних послуг у вигляді суспільних благ, що зростають. 

Подальшим поясненням структурних зрушень в економіці на користь послуг 

може бути підвищення ролі сервісних організацій як постачальників проміжних 

ресурсів виробництва. 

3) Послуги можуть виступати як джерело зростання рівня зайнятості та 

продуктивності виробництва. Сфера послуг, як і раніше, характеризується 

трудомісткістю виробництва порівняно з іншими галузями економічної 

активності людини. Це може зменшити потенціал майбутнього сукупного 

зростання продуктивності. Міжнаціональні  відмінності в інноваційній активності 

в різних галузях можуть бути пов’язані з перешкодами для інноваційної 

діяльності у сфері послуг. Деякі сервісні галузі, як і раніше, характеризуються 

низькою інтенсивністю конкурентної боротьби як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, пропонуючи широкі можливості для вдосконалення 

державного регулювання сфери послуг. Нарешті, різниця в показниках зайнятості  

у сфері послуг пов’язана з особливостями механізмів та методів регулювання 

ринків праці у різних країнах та особливостями детермінації впливу на ці ринки. 

Проте наведені статистичні дані щодо сфери послуг та факторів, що впливають на 
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її продуктивність, не означають, що вчені-економісти обов’язково мають 

розглядати сфери матеріального та нематеріального виробництва окремо. По-

перше, багато галузей сфери послуг демонструють тенденції функціонування, 

розвитку та проблеми, з якими вони стикаються, аналогічні тим, що властиві 

галузям промислового виробництва. По-друге, сфери матеріального та 

нематеріального виробництва перебувають у постійній взаємодії обох видів 

економічної активності людини. По-третє, вирішення та розв’язання деяких 

проблем сфери послуг можуть не лише збільшити її продуктивність, а й 

опосередковано вплинути на продуктивність інших економічних сфер за 

допомогою надання та використання проміжних економічних та трудових 

ресурсів. 

 Ступінь важливості сфери послуг для економіки, її продуктивність та 

фактори, які визначають рівень її продуктивності, стикаються з проблемами 

вимірювання. Наприклад, вимірювання показників продуктивності праці у різних 

галузях сфери послуг. Ключовою проблемою, на нашу думку, є точне 

вимірювання витрат праці, обсягів вироблених послуг із урахуванням їх якості, 

вимірювання показників доданої вартості.  

 

 

3.3. Тенденції розвитку сфери послуг в економіці України 

 

Однією з актуальних проблем сучасної економічної теорії є необхідність 

визначення спрямованості процесів модернізації структури економіки з метою 

досягнення стандартів постіндустріалізму. У процесі реформування зростає роль 

послуг у модернізації структури економіки, розширення сфери послуг перетворює 

її на найбільш привабливе місце застосування для фінансових, матеріальних 

ресурсів та наявного людського капіталу, а виникнення принципово нових видів 

послуг та розширення їх асортиментного переліку змінює принципову схему 

функціонування третинного сектору економіки. У економіці постіндустріалізму 

сфера послуг забезпечує безперервність процесів ефективного використання 
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обмеженої кількості економічних ресурсів з метою максимального задоволення 

людських потреб, а особливо їх нематеріальної частини. Визначення 

особливостей, динаміки та напрямків розвитку ринкових відносин у сфері послуг 

залежить від різних факторів: динаміки операційної діяльності в первинному і 

вторинному секторах; доходів і витрат домашніх господарств, підприємств і 

уряду; спрямованості державної економічної політики; демографічної динаміки; 

поведінки фізичних осіб і багатьох інших чинників. Процеси трансформації в 

сфері послуг не є односпрямованими і однозначними, що викликає необхідність 

дослідження особливостей і тенденцій її розвитку в економіці України. 

Структурні зміни у провідних економіках світу на користь сфери послуг 

супроводжувалися зростанням частки сфери послуг у структурі ВВП та 

одночасним зростанням частки населення, зайнятого у сфері послуг. 

Ретроспективний аналіз динаміки розвитку сфери  послуг в Україні свідчить, що І 

етап — з 1960 по 1990 рр. — можна охарактеризувати як період квазірозвитку, 

коли Україна входила до складу СРСР, а її економічна система була командно-

адміністративною. Планове господарство СРСР у цей період приділяло 

недостатньо уваги розвитку сфери послуг (табл. 3.5 та табл. 3.6).  

Таблиця 3.5. 

Структура валового суспільного продукту СРСР у розрізі видів економічної 

діяльності, %. 

 

Вид економічної 

діяльності 
1970 р. 1980 р. 1985 р. 

Промислове 

виробництво 
63,55 63,56 61,04 

Сільське 

господарство 
16,13 14,14 15,86 

Сфера послуг 20,32 22,3 23,1 

 

Джерело: розроблено автором на основі [203]  

 

Головною метою її розвитку було виробництво матеріальних товарів та 

засобів виробництва, індустріальний розвиток та військова могутність держави. 
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Аналіз табл. 3.5 та 3.6 демонструє, що економіка СРСР в період 1960—1990 рр. 

орієнтувалася на розвиток сфери матеріального виробництва як провідної 

рушійної сили всієї економічної системи та критичний рівень накопичення 

соціальних та побутових проблем населення, які неможливо було розв’язати в 

умовах функціонування відсталої сфери послуг. 

Таблиця  3.6.  

Структура зайнятості в економіці СРСР у розрізі видів економічної 

діяльності, % 

Вид економічної 

діяльності 
1970 р. 1975 р. 1980 р. 1985 р. 

Матеріальне 

виробництво 
77,1 75,2 73,9 73,0 

Нематеріальне 

виробництво 
22,9 24,8 26,1 26,9 

у т. ч. охорона 

здоров’я, спорт, 

освіта, культура, 

наука 

15,4 16,3 17,1 17,7 

у т. ч. житлово-

комунальні 

послуги, 

побутове 

обслуговування, 

транспорт, 

державне 

управління 

7,5 8,5 9,0 9,2 

 

Джерело: розроблено автором на основі [204] 

 

Водночас зростання нематеріального виробництва свідчить про поступове 

наближення до активного споживання тих видів послуг, що були властиві 

індустріальному суспільству. Усі послуги можна розподілити на три великі групи: 

1) платні послуги — в основному дрібні побутові послуги, що споживалися 

кінцевими споживачами періодично, та задовольняли первинні потреби; 

2) пільгові послуги — до них можна зарахувати послуги пільгового 

споживання, тобто ті, які оплачувалися населенням частково: путівки до 

санаторіїв, піонерських таборів, профілакторіїв тощо; 
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3) безкоштовні послуги — у фінансуванні яких сімейний бюджет громадян в 

основному прямої участі не брав, такі послуги фінансувалися з 

громадських фондів, які створювалися шляхом перерозподілу державою 

матеріальних ресурсів і доходів. Цей вид споживчих послуг передбачав 

безкоштовне медичне обслуговування (догляд, харчування, лікування у 

лікарнях, обслуговування у поліклініках та ін.), освіту, безкоштовні 

послуги культурних установ тощо. У містах громадянам безкоштовно 

надавалося житло. 

Розвиток сфери послуг на той час в був регламентований двома основними 

критеріями: 

1) чисельність населення — відповідно до нього визначалася кількість 

місць у школах і дитячих садах, лікарнях та поліклініках, клубах і кінозалах, 

магазинах та готелях, інших установах сфери послуг, за нормами на 1000 осіб 

населення; 

2) ранг населеного пункту — відповідно цього критерію, кожен 

населений пункт мав право розташовувати на своїй території певні організації 

сфери послуг. Село повинно було мати школу, лікарню, клуб, а районний центр 

мав право на ресторан, кінотеатр, технікум, готель, краєзнавчий музей тощо. 

Місто — обласний центр мало дозвіл від центральних органів влади  побудувати 

готель, багатопрофільну лікарню, театр, художній музей, мати громадський 

транспорт, інститут, наприклад, педагогічний, сільськогосподарський. Столичні 

міста — центри республік і великі регіональні центри отримували дозволи на 

ширший набір об’єктів — наприклад, оперний театр, картинну галерею, 

спеціалізовані навчальні та дослідні інститути, пов’язані з економічним профілем 

районів тощо. 

На початку 1970 рр. у країні починає формуватися прошарок середньо 

забезпеченого населення. За своїми характеристиками його не можна зарахувати 

до середнього класу, що був сформований у економіках розвинутих країн. Проте, 

потрібно відзначити факти зростання рівня життя та зміни структури споживання 

представників цього прошарку населення СРСР. З’являються тенденції до більш 
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рівномірного розподілу матеріальних благ: житла, заробітної плати, споживчих 

послуг, в тому числі й тих, що стосуються розвитку особистості (освіта, 

підвищення кваліфікації, доступ до туристських, спортивно-оздоровчих і 

розважальних послуг тощо). У країні існувала доволі ефективна система освіти і 

медичного обслуговування населення. Всім верствам населення були доступні 

інформаційні ресурси і культурно-мистецькі цінності, які відповідали світовим 

стандартам культурного і здорового розвитку. Проте, надалі до самого розпаду 

СРСР поліпшення у радянській сфері послуг статистика не відзначає [213]. 

На початку 1990-х рр.  після розпаду СРСР та переходу економіки України на 

принципи ринкового господарювання починається ІІ етап – становлення та 

розвитку сфери послуг України. 

Трансформаційні процеси переходу національної економіки України до  

нового господарського порядку мали складний та нелінійний характер. 

Суперечливість реального процесу реформування, накопичення негативних 

ефектів в економічній і соціальній сферах життя суспільства, посилення 

політичної турбулентності, вимагали координації процесів ринкових перетворень 

зі збереженням цілісності господарського комплексу країни та суспільної злагоди. 

Потрібно зауважити, що процеси становлення та розвитку сфери послуг цього 

періоду недостатньо розглянуті та досліджені в економічній теорії, не 

відображають загальної картини перетворень та функціонування третинного 

сектору. Вразливість сфери послуг для оцінок структурних, інституційних 

перетворень і їх соціальних наслідків, визначення перспектив розвитку на основі 

вже сформованих тенденцій ускладнює її дослідження, обумовлює проведення 

аналізу за принципом фактографії (період з 1990 р. по сьогодення). 

Однією з найважливіших макроекономічних характеристик є пропорції 

виробництва, розподілу та перерозподілу ВВП, які демонструють основні 

елементи існуючої моделі розвитку України [156]. Як свідчать дані, наведені у 

табл. 3.7—3.9 та на рис. 3.28, з 1992 р. в економіці України починають 

відбуватися структурні зміни, зумовлені переходом до ринкової системи.   
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Таблиця  3.7.  

Структура ВВП України у розрізі видів економічної діяльності з 1987 по  

1996 рр., % 

Вид 

економічної 

діяльності 

1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Промислове 

виробництво 
47,09 47,69 44,57 50,49 50,91 37,69 47,52 42,68 38,20 

Сільське 

господарство 
21,61 20,94 25,57 22,78 20,36 21,67 16,24 15,40 13,83 

Сфера 

послуг 
31,24 31,37 29,86 26,73 28,73 40,65 36,24 41,92 47,97 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

       
 

      

Таблиця 3.8.  

Структура ВВП України у розрізі видів економічної діяльності з 1997 по  

2005 рр., % 

Вид 

економічної 

діяльності 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Промислове 

виробництво 
35,10 36,13 38,51 36,32 34,70 34,53 34,59 35,88 32,35 

Сільське 

господарство 
14,41 14,24 14,28 17,08 16,37 14,62 12,10 11,93 10,40 

Сфера послуг 50,48 49,63 47,21 46,60 48,93 50,84 53,31 52,20 57,26 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

У 1993 р. вперше внесок сфери послуг до ВВП України перевищує внесок 

сфери промислового виробництва, це дає нам право стверджувати, що процеси 

тертиаризації розпочалися в національній економіці у 1993 р. Зміни в економічній 

структурі характеризуються постійним зростанням частки виробництва послуг на 

противагу скороченню виробництва товарів та внеску сільськогосподарського 

виробництва. Спостерігається стійка та постійна тенденція до істотного 

скорочення виробництва товарів у загальному обсязі виробництва в країні. 

Тенденція до сталого зростання частки сфери послуг у ВВП розпочалася у 2000 р. 
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та довела важливість цієї сфери для економіки України та її переорієнтацію на 

показники постіндустріального розвитку. 

Таблиця 3.9.  

Структура ВВП України у розрізі видів економічної діяльності з 2006 по  

2005 рр., % 

Вид 

економічної 

діяльності 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Промислове 

виробництво 
36,12 36,73 33,62 29,62 29,29 29,08 28,42 25,76 26,19 26,30 

Сільське 

господарство 
8,68 7,46 7,90 8,26 8,42 9,49 9,05 10,03 11,65 14,04 

Сфера послуг 55,20 55,81 58,48 62,13 62,29 61,43 62,53 64,22 62,16 59,66 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

 

 

Рис. 3.28. Динаміка частки сфери послуг, сільського господарства та 

промислового виробництва у ВВП України в 1987―2015 рр., % 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку [435] та 

Державної служби статистики України [439] 

 

У вітчизняній економіці процеси сервізації, що виявили себе в процесі 

трансформаційного переходу та реформування у низці галузей і секторів 

виробництва, мають дуже неоднозначні причини.  Внесок сфери послуг у загальне 
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виробництво за аналізований період часу зріс у 1,9 раза. Вагоме зростання було 

досягнуто у професійній діяльності (у 2,8 рази), мистецтві (2,2 рази), 

адміністративному обслуговуванні (2,1 рази), в операціях з нерухомим майном і 

фінансовій діяльності (у 2 рази), а також у торгівлі (1,5 раза).  Помірнішим було 

зростання внеску галузі освіти (1,3 раза), а внесок охорони здоров’я, державного 

управління і транспорту залишився практично незмінним [156]. 

Взаємозв’язок показників ВВП України на одну особу та темпів зростання 

виробництва доданої вартості у сфері послуг (табл. 3.10 та табл. 3.11) свідчить 

про існування додатного кореляційного взаємозв’язку між ВВП на одну особу та 

зростанням сфери послуг в економіці України (рис. 3.29), тобто, зростання чи 

падіння ВВП на одну особу призводить до відповідних змін у показнику динаміки 

доданої вартості, виробленої у сфері послуг.  

Таблиця 3.10.  

Динаміка ВВП на одну особу  та приросту виробленої  у сфері послуг доданої 

вартості в економіці України протягом 2000—2008 рр., %* 

 

Показник 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Темпи зміни ВВП на 

одну особу 
6,7 6,3 10,5 13,0 3,5 8,1 8,6 2,3 

Темпи зміни доданої 

вартості, виробленої у 

сфері послуг 

3,9 6,28 11 10,7 ‒0,3 6,3 10,2 4,6 

*дані за 2001 рік відсутні 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

 

Таблиця  3.11. 

Динаміка ВВП на одну особу  та приросту виробленої у сфері послуг доданої 

вартості в економіці України протягом 2010—2015 рр., % 

 
Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпи зміни ВВП на 

одну особу 
‒15 4,5 5,8 0,4 0,3 ‒6,3 ‒9,5 

Темпи зміни доданої 

вартості, виробленої  у 

сфері послуг 

‒14,9 3,2 3,3 2,8 2,2 ‒6,1 ‒9,5 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 
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Рис. 3.29. Взаємозв’язок динаміки ВВП на одну особу  та приросту 

виробленої у сфері послуг доданої вартості в економіці України протягом 2010—

2015 рр., % 

 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

 

 

Це також свідчить про значний вплив  факторів попиту та пропозиції на 

сферу послуг в економіці України, її частку у структурі народного господарства, 

що зростає. 

Сучасна структура зайнятості в Україні, показники якої наведені в        табл. 

3.12 та 3.13, аналогічно до показників динаміки ВВП свідчить про перехід 

народного господарства України до сервісного типу організації економічної 

системи.  
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Таблиця 3.12.  

Структура зайнятості в економіці України у розрізі видів економічної 

діяльності протягом 2000— 2008 рр., % 

Вид 

економічної 

діяльності 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Промислове 

виробництво 
22,79 21,98 21,01 20,45 20,09 19,69 19,47 19,01 18,46 

Сільське 

господарство 
21,65 20,77 20,59 20,36 19,70 19,37 17,62 16,67 15,84 

Сфера послуг 55,56 57,25 58,41 59,19 60,21 60,94 62,91 64,33 65,70 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

Таблиця 3.13.  

Структура зайнятості в економіці України у розрізі видів економічної 

діяльності протягом 2009—2015 рр., % 
Вид 

економічної 

діяльності 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Промислове 

виробництво 
17,57 17,08 16,50 16,80 16,41 16,04 15,65 

Сільське 

господарство 
15,61 15,37 16,78 17,18 17,55 17,10 17,46 

Сфера послуг 66,82 67,55 66,72 66,02 66,04 66,86 66,89 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 

 

    Рис. 3.30. Динаміка зайнятості у первинному, вторинному та третинному 

секторах економіки України протягом 2000—2015 рр., % 

Джерело: розроблено автором на основі даних Світового Банку 
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Аналіз свідчить, що  відповідно до структурних змін в економіці України 

економічно активне населення, що втрачає робоче місце в первинному та 

вторинному секторах економіки, збільшує пропозицію на ринку праці третинного 

сектору (табл. 3.12, 3.13).  Динаміка змін рівня зайнятості у вітчизняній сфері 

обслуговування може розглядатися як показник постіндустріальних тенденцій 

економічних перетворень. 

Основними галузями сфери послуг, які були реципієнтами робочої сили та 

наростили обсяги зайнятості, ставали: 

1) послуги фінансової діяльності; 

2)  послуги операційної діяльності з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та надання послуг підприємцям; 

3)  послуги торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку, послуги діяльності готелів та ресторанів.  

Така ситуація відповідає світовим тендентціям розвитку сфери послуг. 

Зростання зайнятості у перших двох групах галузей сфери послуг викликане 

процесами економічного зростання, зростанням частки, значення та виникнення 

нових видів знаннєвомістких послуг, особливо у сфері професійних послуг, які 

надаються підприємцям, та є основним видом послуг, що використовуються у 

галузях промислового виробництва як необхідні економічні ресурси. Відповідно, 

третя група галузей сфери послуг абсорбовувала у себе та забезпечувала 

зростання рівня зайнятості за допомогою низько- та середньокваліфікованих 

найманих робітників, громадян, що були учасниками процесів міграції населення 

України із сіл до міста, з менш економічно розвинутих до більш економічно 

розвинутих регіонів країни.  Помірний внесок до показників зайнятості у сфері 

послуг зробили галузі освіти, транспорту та зв’язку, а в галузях охорони здоров’я 

та надання соціальної допомоги, державного управління взагалі спостерігалося 

падіння показників зайнятості.   Окремо розглянемо тенденції динаміки зміни 

структури зайнятого населення України в період 2012—2015 рр. (табл. 3.14). 
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    Таблиця 3.14.  

Динаміка зміни рівня зайнятості в економіці України за видами економічної 

діяльності протягом 2012—2015 рр., % 

Галузі за КВЕД 2010 

Динаміка приросту, відношення поточного року до 

попереднього , % 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 

Усього зайнято 0,27 ‒6,42 ‒9,02 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
2,43 ‒8,78 ‒7,14 

Промисловість ‒2,06 ‒8,57 ‒11,19 

Будівництво 0,56 ‒11,26 ‒13,97 

Гуртова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

2,63 ‒7,12 ‒11,47 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

курʼєрська діяльність 

1,10 ‒4,31 ‒10,36 

Тимчасове розміщення й 

організація харчування 
0,67 ‒6,02 ‒10,29 

Інформація та телекомунікації 0,67 ‒5,04 ‒4,18 

Фінансова та страхова 

діяльність 
‒3,04 ‒6,34 ‒15,06 

Операції з нерухомим майном ‒2,45 ‒8,97 ‒6,22 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
‒2,08 ‒7,62 ‒7,26 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

‒0,17 ‒2,62 ‒10,68 

Державне управління й 

оборона; обовʼязкове 

соціальне страхування 

‒4,12 ‒0,29 1,56 

Освіта ‒1,35 ‒1,46 ‒5,74 

Охорона здоровʼя та надання 

соціальної допомоги 
‒0,81 ‒1,82 ‒9,54 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
0,40 ‒2,34 ‒6,01 

Інші види економічної 

діяльності 
2,10 ‒9,65 ‒9,81 

Джерело: розроблено автором на основі даних [439] (дата останнього доступу 

02.02.2017) 
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Третинний сектор, який  виявив високі темпи динаміки на початку процесів 

трансформаційних перетворень, у частині інституційних змін продемонстрував 

можливості стрімкого розвитку ініціатив підприємницької діяльності в ряді 

галузей обслуговування, на сьогодні виявляє досить суперечливі тенденції. 

Переломним моментом стала світова фінансова криза 2008 року. У цей період 

почалися процеси значного скорочення зайнятості не лише в галузях 

промислового виробництва, а й послуг. Найвищі темпи падіння зайнятості 

продемонстрували галузі фінансової та страхової діяльності (середні темпи 

падіння зайнятості 6,13 %), сектор професійної наукової діяльності (середні темпи 

падіння зайнятості 5,65 %), тимчасового розміщення та організації харчування 

(середні темпи падіння зайнятості 5,21 %). Одночасно з цим відбуваються 

процеси очевидного скорочення обсягів зайнятості окремих видів 

обслуговування, зокрема освіти (середні темпи падіння зайнятості 1,46 %),  

послуг рекреаційного та екологічного призначення (середні темпи падіння 

зайнятості 1,85 %).  

Скорочення бюджетного фінансування медичної галузі та надання соціальної 

допомоги (середні темпи падіння зайнятості 2,36 %),  інших галузей культури 

(середні темпи падіння зайнятості 2,65 %), відчутно негативно впливають на 

процеси господарської та соціальної життєдіяльності. На основі проведеного 

дослідження статистичних даних ми маємо констатувати факт, що загальною 

тенденцією динаміки структури економіки України у розрізі ринку праці є 

зростання частки зайнятих у сфері послуг. 

Суттєвий вплив на динаміку розвитку сфери послуг чинить інвестиційна 

діяльність. У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International 

Business Compass за 2015 р., опублікованому компанією BDO, Україна за рік 

піднялася на 20 позицій і, на сьогодні в рейтингу розташовується на 89 місці і 

входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з 

Білоруссю і Латвією. У 2014 р. наша країна посідала 109 місце [110]. 

Поточну структуру національної економіки, основні тренди її найближчого 

руху та перспективи розвитку визначає показник капітальних інвестицій за 
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видами економічної діяльності, який відображає інвестиції у придбання нових і 

тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного 

використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний 

ремонт і модернізацію. Фактичний обсяг капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності та їх структура відображені в дод. З та на рис. 3.31.  

Тренд залучення капітальних інвестицій в економіку України є нерівним, 

періоди зростання їх обсягів змінюються падінням, темпи залучення капітальних 

інвестицій недостатні та не можуть забезпечити позитивні темпи зростання 

національного доходу і суспільного багатства. Метод групування обсягів 

капітальних інвестицій за групами галузей дає змогу зробити висновки, що обсяги 

капітальних інвестицій у сферу послуг переважають обсяги капітальних 

інвестицій у сферу матеріального виробництва. Проте, протягом останніх років 

існує тенденція до зростання обсягів капітальних інвестицій у сферу сільського 

господарства, що зумовлено природними та географічними факторами, наявністю 

значних площ родючих земель, зростанням світового попиту на продукти 

харчування та державною політикою щодо міжнародної торговельної 

спеціалізації України як виробника сільськогосподарської продукції. 

 

Рис. 3.31. Структура капітальних інвестицій в економіці України за видами 

економічної діяльності, % 

Джерело: розроблено автором 
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Зростання обсягів капітальних інвестицій у сферу промислового виробництва 

припинилося у 2015 р., як свідчать дані, ці інвестиційні ресурси були 

перерозподілені на користь сфери послуг. Пріоритетний напрямок інвестування у 

сферу послуг ілюструє непідготовленість сфери матеріального виробництва до 

залучення інвестиційних ресурсів, що призводить до погіршення матеріально-

технічної бази цих галузей економіки України (промисловості та сільського 

господарства), надалі це може призвести до занепаду сфери матеріального 

виробництва та втрати виробничого потенціалу. 

У структурі сфери послуг переважають інвестиції у капіталомісткі галузі 

будівництва, гуртової та роздрібної торгівлі, транспорту та зв’язку, операцій з 

нерухомим майном, інформаційних та телекомунікаційних послуг. Останніми 

роками також започаткована тенденція до зростання капітальних інвестицій у 

галузі державного управління та оборони. Викликає занепокоєння незначний 

рівень капітальних інвестицій у галузях освіти та охорони здоров’я, що не 

відповідає тенденціям постіндустріального розвитку та призводить до 

неможливості українського суспільства отримувати якісні послуги, заперечує 

постіндустріальний вектор розвитку вітчизняної економіки.  

Національні особливості розвитку сфери послуг в Україні можна визначити 

за допомогою показників сукупного попиту на послуги: проміжне споживання — 

послуги, попит на які забезпечують організації з метою безперервності процесів 

відтворення; кінцеве споживання — послуги, спожиті домогосподарствами та  ⁄ 

або організаціями сфери державного управління. 

Відповідно до даних (рис. 3.32 та дод. К) динаміка розвитку економіки 

України має нестійкий зростаючий тренд проміжного споживання послуг у 

структурі виробництва. Так протягом 2003—2015 рр. проміжне споживання 

послуг зросло з 19,05 до 22,85 %, максимальна частка проміжного споживання 

послуг спостерігалася у 2014 р. та становила 25,06 %.  
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Рис. 3.32. Динаміка показника частки споживання проміжних послуг  у 

виробництві в економіці України протягом 2003—2015 рр. 

Джерело: розроблено автором 

Зростання проміжного споживання послуг властиве всім галузям економіки. 

До галузей з найбільшою часткою проміжного споживання послуг можна 

зарахувати галузі інформації та комунікації, професійної, наукової, технічної 

діяльності, гуртову та роздрібну торгівлю. Така тенденція свідчить про постійно 

зростаюче значення послуг для економіки України та відповідає світовим 

тенденціям економічного розвитку. На нашу думку, розширення проміжного 

споживання послуг можна пояснити такими факторами: 

1) зростання значення послуг для забезпечення безперервності процесів 

суспільного відтворення; 

2)  виникнення нових видів та розширення асортименту професійних 

знаннєвомістких послуг; 

3) активізація використання аутсортингу в практичній діяльності 

господарюючих суб’єктів.  

Розвиток сфери послуг можна безпосередньо пов’язати з показниками якості 

життя населення України, адже після задоволення базових матеріальних потреб 

індивід отримує можливість споживати послуги. В економіці України існує 

великий розрив та диспропорції між двома показниками — темпи зростання 
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доходів домогосподарств та частка витрат на послуги. Як видно з дод. Л, у 

національній економіці спостерігається постійне зростання рівня доходів 

домогосподарств, протягом останніх 16 років середньомісячні доходи 

домогосподарств зросли майже у 16 разів, а за останні 5 років показник темпів 

зростання склав 65,77 %. За той самий період витрати на споживання послуг  у 

структурі загального споживання домогосподарств зросли відповідно за 16 років 

лише на 2,9 %, а протягом останніх п’яти років взагалі скоротилися на  0,6 %. 

Витрачаючи на послуги близько 15 % сукупного доходу домогосподарств, 

населенню України дуже важко досягти показників високої якості життя, 

властивих для постіндустріального суспільства.  

Аналізуючи витрати домогосподарств у сфері послуг, слід зазначити, що 

основною статтею витрат домогосподарств в Україні залишається оплата послуг 

житлово-комунального господарства, а частка їх зростає та досягає   10,2 %  від 

загальних витрат. Значні витрати населення спостерігаються також у галузях 

ресторанного та готельного обслуговування, транспорту та зв’язку, темпи 

зростання видатків на ці види послуг є найбільшими та становлять 81 %, 23 та 84 

% відповідно. Високими темпами зростають витрати на охорону здоров’я (темпи 

приросту становили 22 %). Витрати домогосподарств у галузях освіти, культури 

та відпочинку характеризуються падінням — темпи падіння витрат становили 9 та 

22 %. Така ситуація разом із об’єктивними демографічними процесами 

скорочення економічно активного населення може призвести до неможливості 

якісного відтворення робочої сили в економіці України та подальшим процесам 

економічного занепаду, пов’язаного з недостатньою кваліфікацією, трудовими 

навичками та неякісним відтворенням здатності до праці населення. 

Постійно зростає частка витрат на оплату послуг у споживчих витратах 

домашніх господарств у досліджуваний період. Найвагомішими витратами 

населення України у сфері послуг є втрати на житлово-комунальне 

обслуговування. З огляду на соціальну значимість житлово-комунальних послуг 

та відносно низький рівень доходів домогосподарств в економіці, а також того, 

що підвищення цін на ці послуги призводить до здорожчання у практично всіх 
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інших галузях народного господарства, державі необхідно вживати ефективних 

заходів щодо захисту населення від монопольно високих цін на даний вид послуг. 

Замість цього державні органи влади проводять політику реформування 

взаємовідносин у цій сфері, яка спрямована в основному на досягнення 100 % 

оплати населенням вартості житлово-комунальних послуг, що не сприяє розвитку 

ефективних економічних відносин у галузі. 

Галузі транспорту та зв’язку отримують значну частку грошових надходжень 

від домогосподарств, а темпи витрат на них є одними з найбільших, оскільки вони 

є невід’ємними від потреб сучасного суспільства. 

Зростання витрат населення України на медичне забезпечення та охорону 

здоров’я має  пояснення демографічного, соціального та економічного характеру. 

 До демографічних ми можемо зарахувати такі: загальне старіння населення 

України, висока смертність та низька народжуваність. Соціальні — падіння якості 

життя населення, зростання кількості хворих на туберкульоз, СНІД, серцево-

судинні захворювання, рак, високий рівень споживання алкоголю та тютюну. 

Економічні — відносне зростання рівня доходу, що призводить до піклування за 

індивідом,  падіння рівня державних видатків у сфері охорони здоров’я,  

зростання вартості ліків тощо. Крім того, зростання частки медичних послуг у 

загальному обсязі платних послуг є закономірним за умови високих темпів 

зростання цін і розширення асортиментного переліку послуг платної медицини. 

Вищенаведені види послуг є найбільш значущими для населення України, 

адже частка витрат на них становить 9,8 з 14,4 %  (або 68 %) у загальній 

структурі. 

Аналіз витрат домогосподарств України на освітні послуги, культуру та 

відпочинок засвідчать про тенденцію до їх зниження. Така тенденція суперечить 

принципам постіндустріального розвитку економіки України. Адже властивість 

освіти реалізуватися в майбутньому зростанні доходу, як індивідуального так і 

суспільного, дає підстави характеризувати витрати на освіту як інвестиції. 

Механізм отримання інвестиційного ефекту освіти пояснюється особливим, 

соціальним характером цієї сфери. Результати інвестування в освіту можуть 
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проявитися не тільки у зростанні економічних показників: зростанні 

продуктивності праці працівників, доходів підприємств і країни. Не менш 

важливими виступають соціальні наслідки зростання витрат на освіту [102]. 

Подальший суспільний та економічний розвиток світу перебуватиме у площині 

високоінтелектуальних винаходів, знаннєвомісткого виробництва, що вимагає не 

зниження, а зростання витрат на освіту.  

 

Рис. 3.33. Динаміка індексу споживчих цін за окремими галузями сфери 

послуг в економіці України протягом 2002—2016 рр. 

Джерело: розроблено автором  
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Рис. 3.34.  Динаміка індексу споживчих цін за окремими галузями сфери 

послуг в економіці України протягом 2002—2016 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

Важливий фактор впливу на обсяги попиту платних послуг — їх ціна та зміна 

цін на окремі їх види, обсяги споживання яких безпосередньо залежать від 

цінових коливань. У галузях сфери послуг, споживання яких не може бути 

скорочено або можливість скорочення яких обмежена, спостерігається прямий 

взаємозв’язок між високими темпами зростання цін і збільшенням споживчих 

витрат. До таких послуг в економіці України належать послуги транспорту, 

зв’язку, житлово-комунального господарства та медицини (рис. 3.3.6 та 3.3.7). 

Зростання цін на такі послуги не знизить частку витрат домогосподарств через 

неможливість відмови від них. 

Аналізуючи рисунки, можна зробити висновок про тенденцію до постійного 

та випереджувального зростання цін на окремі види послуг, які входять до 

обов’язкових витрат домогосподарств в економіці України. На нашу думку, 

тенденція зниження попиту населення на придбання послуг споживчого, 

побутового характеру загострює проблеми суспільного розвитку, заперечує 

тенденціям постіндустріального розвитку, нівелює зростання доходів населення, 
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податкових надходжень до бюджету країни, вимагає реформування економіки 

України. 

Важливим фактором, що визначає національні особливості розвитку сфери 

послуг у сучасному глобалізованому світі, є торговельна спеціалізація країни у 

структурі міжнародних економічних відносин. З метою економічного аналізу 

розглянемо статистичні дані щодо динаміки експорту та імпорту послуг протягом  

2008—2015 рр. (рис. 3.35) та показники структури експорту та імпорту за видами 

послуг протягом  2013—2015 рр. (дод. М).  

 

Рис. 3.35. Динаміка експорту та імпорту послуг в економіці України 

протягом 2008—2015 рр., тис. дол. США 

Джерело: розроблено автором 

 

Аналіз рис. 3.35 свідчить, що українська економіка має позитивний 

зовнішньоторговельний баланс у сфері послуг та орієнтована на їх експорт, адже 

показники експорту значно перевищують показники імпорту починаючи з 2008 р. 

і по сьогоднішні. Крім того, починаючи з 2013 р. спостерігається тенденція до 

скорочення зовнішньоекономічної діяльності України у сфері послуг, обсяги 

експорту в доларах США скоротилися майже на 35 %, імпорту — приблизно на 29 

% та досягли показників 2010 року. 
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Щодо структури зовнішньої торгівлі у сфері послуг, Україна найбільше 

експортує послуг у сфері транспорту (майже 54 % від загальної кількості у   2015 

р.), телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг (9,93 % від 

загальної кількості у 2015 р.), послуг з переробки матеріальних ресурсів (11,08 % 

від загальної кількості у 2015 р.), тобто послуг переважно з низьким та 

середньотехнологічним ступенем переробки. Міжнародною спеціалізацією у 

сфері послуг для економіки України є надання технологічних професійних 

послуг, особливістю яких є їх капіталомісткість, значна матеріальна складова, 

орієнтація на індустріальні показники ефективності. Тобто можна стверджувати, 

що українська економіка використовує індустріальний потенціал і виробничу 

інфраструктуру, які у неї залишилися після переходу до ринкових взаємовідносин 

у господарстві, та вигідне географічне становище як перетин торговельних шляхів 

між Європою та Азією. Отримані висновки можна підтвердити такими фактами: 

1) 98 % послуг з переробки матеріальних ресурсів спрямовані на 

задоволення потреб зовнішнього ринку; 

2) 42 % від загального обсягу транспортних послуг становлять послуги 

трубопроводів; 

3) 28 % від загального  обсягу транспортних послуг становлять послуги 

морського та залізничного транспорту. 

Проте необхідно наголосити на невтішних тенденціях розвитку основних 

експортних галузей сфери послуг — відносне падіння частки та скорочення 

обсягів надання транспортних послуг та послуг з переробки матеріальних 

ресурсів, що є наслідком зростання міжнародної конкуренції в цій галузі, 

зниженням якості та зношенням української транспортної інфраструктури, 

значною енерговитратністю національного виробничого сектору. Єдиною 

експортноорієнтованою галуззю,  що показує позитивну динаміку розвитку, є 

телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги, та особливо сегмент 

комп’ютерних послуг, обсяги надання яких та частка у структурі зовнішньої 

торгівлі зростають.  
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До галузей сфери послуг, які мають найменший експортний потенціал та 

стійку тенденцію до падіння їх частки й скорочення обсягів виробництва у 

національній економіці, можна зарахувати: 

1) послуги страхування; 

2) роялті та інші послуги, пов’язані з відносинами інтелектуальної власності; 

3) ділові послуги; 

4) культурні та рекреаційні послуги; 

5) державні та урядові послуги. 

Така ситуація викликає занепокоєння: адже всі ці послуги можна вважати 

знаннєвомісткими професійними послугами, які мають тенденцію до зростання 

обсягів виробництва цих галузей, розширення асортиментного переліку послуг в 

усіх провідних постіндустріальних країнах. Вони задовольняють людські потреби 

вищого порядку у саморозвитку та самореалізації, забезпечують безперервність 

процесів суспільного відтворення та впливають на якість життя населення, а це є 

основними орієнтирами постіндустріального розвитку людського суспільства.   

Розглядаючи структуру імпорту послуг за їх видами у національній економіці 

України відзначимо, що він є більш диверсифікованим за експорт, а чільне місце, 

як і у випадку експорту, належить транспортним послугам (майже 21 % від 

загальної кількості у 2015 р.), що підтверджує наші висновки про міжнародну 

спеціалізацію України як транзитної держави. Основу імпорту транспортних 

послуг становлять послуги повітряного транспорту (40,48 %) та залізниці (24,88 

%) від загальної кількості транспортних послуг. Це пов’язано зі зростанням ролі 

українських міст в якості хабів міжконтинентального сполучення Європа — Азія. 

Значну частку українського імпорту в сфері послуг займають знаннєвомісткі, 

високотехнологічні професійні послуги, обсяги імпорту та частка у загальній 

структурі імпорту яких мають тенденцію до зростання:  

1) державні та урядові послуги; 

2) послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю; 

3) ділові послуги; 

4) роялті та інші послуги, пов’язані з відносинами інтелектуальної власності; 
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5) послуги, пов’язані з подорожами. 

Сукупна частка такого імпорту в загальній структурі сягає майже 74 %. Така 

тенденція свідчить про факт невідповідності національної сфери послуг вимогам 

та викликам постіндустріального розвитку. Зростання їх імпорту відображає 

народження в національній економічній системі особливих потреб в оптимізації 

та збільшенні ефективності економічної діяльності шляхом залучення провідних 

досягнень світового НТП, сучасних методів та засобів ведення операційної 

діяльності організацій, необхідності активізації процесів включення національних 

господарюючих суб’єктів до світового економічного простору, спрощення 

доступу до світових ринків капіталу з більш ліберальними умовами фінансування. 

Звернемо особливу увагу на високу частку імпорту послуг з державного 

управління та високі темпи її зростання (починаючи з  2013 р. обсяг імпортованих 

послуг виріс більше ніж у 2 рази), така динаміка свідчить про активізацію 

міжнародної допомоги у процесах реформування українського суспільства на 

шляху до його постіндустріального розвитку.  

Підтвердженням наших висновків може стати рис. 3.36, який показує 

географічну структуру експорту та імпорту послуг у 2015 р. 

Аналіз цього рисунку доводить, що основна частина імпорту послуг в 

економіку України припадає на країни (49,78 % країни Європи та 11,04 % США), 

які за міжнародною класифікацією можна зарахувати до розвинутих 

постіндустріальних країн, що експортують знаннєвомісткі, інноваційні, 

високотехнологічні послуги. А основними експортними партнерами України у 

сфері послуг є країни СНД, господарські системи яких у більшості споживають 

традиційні послуги, властиві індустріальному етапу розвитку суспільства —  

низько- та середньотехнологічні. Високу частку експорту послуг до країн Європи 

можна пояснити географічним положенням України та операційною діяльністю 

національних суб’єктів з транзиту газових ресурсів. 
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Рис. 3.36. Географічна структура експорту-імпорту послуг в економіці 

України у 2015 р. у % : а – експорт, б – імпорт. 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі проведеного нами дослідження обсягів, динаміки, місця та 

значення сфери послуг в економіці України можна визначити такі особливості: 

1) бурхливий розвиток сфери послуг України, на відміну від провідних 

країн світу, розпочався лише на початку 90-х рр. ХХ ст. До цього періоду 

економіка України характеризувалася командно-адміністративною структурою, в 

якій панували індустріальні тенденції розвитку, а третинному сектору не 

приділялося достатньої уваги; 

2) починаючи з 1993 р. в економіці України встановилася стала 

тенденція до перевищення загального внеску сфери послуг у національний ВВП, 

внеску сфери промислового виробництва та сільського господарства. Окрім 

цього, динаміка структури зайнятості населення України за видами економічної 

діяльності свідчить, що частка економічно активного населення, працюючого у 

сфері послуг, дуже перевищує показники первинного та вторинного секторів зі 

стійкою тенденцією до зростання; 

а б 
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3) у національному господарстві України існує додатний кореляційний 

взаємозв’язок між показниками обсягу ВВП на одну особу та приросту доданої 

вартості, виробленої у сфері послуг, що свідчить про значний її вплив та 

важливість для економіки нашої країни в цілому. 

Відповідно до абсолютних кількісних показників структури національної 

економіки України, наша держава обрала для себе загальноцивілізаційний вектор 

постіндустріального розвитку та досягла прийнятних розмірів основних 

економічних індикаторів ваги сфери послуг у постіндустріальній економіці. 

Тенденції структурних змін економіки України відповідають тенденціям розвитку 

провідних економік світу; 

4) у економіці України обсяги капітальних інвестицій у сферу послуг 

переважають показники обох сфер матеріального виробництва. У середині сфери 

послуг основними галузями залучення інвестиційних ресурсів є капіталомісткі 

галузі, в свою чергу рівень інвестиційної активності у галузях знаннєвомістких 

послуг є загрозливо низьким; 

5) статистичні дані доводять наявність процесів постійного зростання 

проміжного споживання послуг як необхідних виробничих ресурсів. Такі процеси 

пов’язані зі структурними трансформаціями економіки України, необхідністю 

забезпечення безперервності суспільного відтворення, виникненням та 

зростанням обсягів споживання нових знаннєвомістких послуг, що спрямовані на 

досягнення конкурентних переваг на національному та світовому ринках; 

6) обсяги витрат на споживання послуг у загальній структурі витрат 

домогосподарств є незначними порівняно з лідерами постіндустріального 

розвитку. Спостерігається значна диспропорція показників зростання рівня 

доходу та витрат домогосподарств у галузях сфери послуг. Основні витрати 

домогосподарств України припадають на послуги, характерні для індустріального 

етапу розвитку економіки, та задовольняють первинні людські потреби — 

житлово-комунальні послуги, транспорт, звʼязок, ресторанне обслуговування. 

Спостерігаються значні темпи приросту обсягів цих витрат. На противагу, 

витрати у галузях сфери послуг, які забезпечують особистий та соціальний 
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розвиток індивіда, мають незначний обсяг та тенденцію до скорочення. Така 

ситуація має високий рівень загрози поточній та майбутній 

конкурентоспроможності економіки України, може призвести до різкого 

зниження якості національних трудових ресурсів, інноваційної спроможності 

населення, занепаду вітчизняного наукового потенціалу. Важливим фактором, що 

знижує обсяг попиту домогосподарств на послуги, є постійне та випереджувальне 

зростання їх цін; 

7) українська економіка є експортноорієнтованою у сфері послуг та має 

позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. Міжнародна спеціалізація 

зумовлена вдалим географічним положенням, розвинутою транспортною 

інфраструктурою та значним індустріальним потенціалом. До найбільших статей 

експорту послуг належать транспортні послуги та послуги з переробки 

матеріальних ресурсів. Проте, останнім часом намітилася тенденція до 

скорочення обсягів експорту цих послуг, вона зумовлена занепадом та 

погіршенням якості транспортної інфраструктури, високим рівнем енерговитрат 

матеріального виробництва, зростаючою інтенсивністю міжнародної 

конкурентної боротьби в цих галузях. Імпорт послуг в економіку України більш 

диверсифікований аніж експорт. Основну його частку становлять знаннєвомісткі, 

професійні, фінансові, державні та урядові послуги, а основними країнами їх 

походження є високорозвинуті економіки Європи та США. Отже, зважаючи на 

незначний експортний потенціал України в галузях послуг, пов’язаних із 

відносинами інтелектуальної власності, така ситуація відображає невідповідність 

сучасної сфери послуг України вимогам постіндустріального розвитку, загрожує 

залишити національне господарство на узбіччі світових трансформаційних 

процесів. 

Спостерігається невідповідність основних тенденцій розвитку сфери послуг у 

межах економіки України світовим напрямкам та динаміці провідних розвинутих 

економік. Індустріальна спеціалізація національної сфери послуг, орієнтація її на 

низько- та середньотехнологічні капіталомісткі галузі, низька частка витрат 

населення у галузях сфери послуг, тенденція до нехтування інтелектуальним 
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розвитком індивіда, недостатня увага до інноваційного розвитку господарства дає 

можливість визначити сучасний стан та тенденції розвитку сфери послуг в 

Україні як квазіпостіндустріальний, за якого абсолютні числові індикатори вже 

досягнуті, а якісні показники розвитку залишаються на індустріальному рівні. 

Враховуючи отримані нами висновки та на основі результатів попередніх 

досліджень розвитку сфери послуг у структурі провідних економік світу, зміни 

ролі та значення сфери послуг в умовах постіндустріалізму, виникає можливість 

окреслити та сформулювати, на нашу думку, пріоритетні напрямки розвитку 

національного третинного сектору: 

1) максимізація рівня задоволення індивідуальних потреб споживача у 

сфері послуг — галузі житлово-комунальних послуг, побутові послуги, торгівля, 

транспорт, звʼязок, професійна освіта, охорона здоров’я, професійні, фінансові, 

страхові послуги; 

2) максимізація задоволення потреб споживача як особистості у сфері 

послуг — вища освіта, додаткова освіта, послуги культури та естетичного 

виховання, рекреація, наукові послуги, послуги, спрямовані на подовження життя 

людини; 

3) максимізація рівня конкурентоспроможності національної сфери 

послуг — професійні послуги, інноваційні, наукові дослідження та розробки, 

знаннєвомісткі послуги. 

На нашу думку, можливий поетапний розвиток сфери послуг з переходом від 

першого до третього напрямку розвитку відповідно до зростання економіки 

України. З метою реалізації такого сценарію потрібно створити комплекс заходів, 

який буде оптимізувати дію ринкових механізмів:   

1) Стимулювання зростання обсягів сукупного попиту на послуги: 

1.1) забезпечення зростання доходів населення темпами, які випереджають 

збільшення індексу споживчих цін; 

1.2) забезпечення загальної доступності та якості базових суспільних  

послуг, до яких в першу чергу зарахуємо освіту та охорону здоров’я; 
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1.3) створення економічних умов, які дадуть можливість економічно 

активному населенню за рахунок власних доходів забезпечити 

задоволення первинних потреб у послугах; 

1.4) формування суспільних інститутів стимулювання потреб індивіда 

вищого рівня у саморозвитку та самореалізації. 

2) Стимулювання зростання обсягів сукупної пропозиції послуг: 

2.1) забезпечення зростання середнього рівня якості послуг, який 

відповідає вимогам постіндустріального розвитку економіки; 

2.2) поліпшення національної транспортної та інформаційно-

комунікаційної інфраструктури; 

2.3)  забезпечення інвестування в розвиток національної галузі освітніх 

послуг, розвиток системи додаткової освіти; 

2.4)  формування високоефективної системи охорони здоров’я; 

2.5)  стимулювання інноваційного та наукового розвитку економіки та 

суспільства; 

2.6) побудова ефективної системи охорони та захисту права 

інтелектуальної власності, інституціоналізація у вітчизняному 

суспільстві категорії ―інтелектуальна власність‖. 

Реалізація цих заходів зможе забезпечити суттєве зростання обсягів 

виробництва та споживання послуг, забезпечить сталий розвиток сфери послуг, 

підвищить якість життя населення України відповідно до стандартів 

постіндустріального розвитку.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Характерною ознакою сучасної структури економічної системи 

провідних економік світу є зростання сфери послуг. Сьогодні частка сфери послуг 

у ВВП цих країн сягнула позначки 70 % від сукупного обсягу. Таке значне 

зростання відбувалося починаючи з 70-х рр. ХХ ст. Визначено національні 

відмінності у процесах становлення та розвитку сфери послуг. Здійснений 
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порівняльний аналіз статистичних даних ОЕСР призвів до необхідності розподілу 

країн, які аналізувалися, на три групи: перша група характеризується ситуацією 

відносно високої частки сфери послуг у ВВП вже у 1970-х рр. (Данія, США), або 

високими темпами зростання сфери послуг від початкового низького рівня 

(Франція, Голландія, Велика Британія), в яких частка сфери послуг у ВВП цих 

країн становить більше 71 %; друга група країн вирізняється постійною та 

поступовою динамікою зростання сфери послуг (Австрія, Німеччина, Італія, 

Іспанія), на сьогодні частка сфери послуг у ВВП цих країн становить від 65 до 71 

%; третій групі країн властива ситуація відносно низького рівня сфери послуг до 

національного ВВП у межах 55—65 % та відносно низьких темпів зростання ролі 

сфери послуг в економіці (Україна, Ірландія, Канада, Норвегія). Дослідження 

статистичних даних динаміки постіндустріальних трансформацій провідних 

економік світу надало змогу визначити та обґрунтувати основні передумови 

кількісного зростання сфери послуг у сучасній економіці, серед яких:1) дисбаланс 

зростання рівня продуктивності у сфері послуг та промислового виробництва; 2) 

зміна структури кінцевого попиту; 3) зростання обсягу проміжного попиту на 

послуги з боку первинного та вторинного секторів економіки; 4) зростання рівня 

зайнятості у сфері послуг; 5) динаміка продуктивності праці у сфері послуг. 

2. Дослідження статистичних даних динаміки постіндустріальних 

трансформацій провідних економік світу надало змогу визначити та обґрунтувати 

основі передумови кількісного зростання сфери послуг у сучасній економіці, до 

яких віднесено: 1) дисбаланс зростання рівня продуктивності у сфері послуг та 

промислового виробництва; 2) зміна структури кінцевого попиту; 3) зростання 

обсягу проміжного попиту на послуги з боку первинного та вторинного секторів 

економіки; 4) зростання рівня зайнятості у сфері послуг; 5) динаміка 

продуктивності праці у сфері послуг. У результаті наукового пошуку визначені та 

сформульовані детермінанти зростання продуктивності сучасної сервісної 

економіки, а саме: 1) інвестиції у фізичний капітал; 2) інноваційний розвиток 

сфери послуг; 3) динаміка зміни структури трудових ресурсів; 4) вхідні та вихідні 
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бар’єри; 5) пропозиція праці у сфері послуг; 6) державне регулювання сфери 

послуг. 

3. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що у структурі державної 

економічної політики сфера послуг є важливим джерелом досягнення позитивних 

показників економічного зростання — сфера послуг стала кількісно найбільшою 

сферою економіки  розвинутих країн, внесок сфери послуг до показника темпів 

зростання рівня зайнятості становить від 0,5 до 2 %; останніми роками 

спостерігається стійка тенденція до зростання внеску сфери послуг до показників 

загального зростання продуктивності праці, рівня зайнятості та продуктивності 

виробництва. Водночас сфера послуг характеризується трудомісткістю 

виробництва порівняно з іншими галузями економічної активності людини. Це 

може зменшити потенціал майбутнього сукупного зростання продуктивності. 

Міжнаціональні  відмінності в інноваційній активності в різних галузях можуть 

бути пов’язані з перешкодами для інноваційної діяльності в сфері послуг, 

низькою інтенсивністю конкурентної боротьби в окремих видах сервісної 

діяльності. Різниця у показниках зайнятості  у сфері послуг пов’язана з 

особливостями механізмів та методів регулювання ринків праці у різних країнах, 

та особливостями державного впливу на ці ринки.  

4. На основі проведеного дослідження обсягів, динаміки, місця та 

значення сфери послуг в економіці України стверджується, що держава обрала 

для себе загальноцивілізаційний вектор постіндустріального розвитку та досягла 

прийнятних розмірів основних економічних індикаторів ваги сфери послуг у 

постіндустріальній економіці,  тенденції структурних змін економіки України 

відповідають тенденціям розвитку провідних економік світу. 

5. Визначені тенденції розвитку сфери послуг в економіці України, а 

саме: 1) інтенсивний розвиток сфери послуг України, розпочався лише з початком 

формування ринкових відносин; 2) в економіці України існує стійка тенденція до 

перевищення загального внеску сфери послуг у національний ВВП проти внеску 

сфери промислового виробництва та сільського господарства, а динаміка 

структури зайнятості населення України за видами економічної діяльності 
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свідчить, що частка економічно активного населення, працюючого у сфері послуг, 

значно перевищує показники первинного та вторинного секторів із стійкою 

тенденцією до зростання; 3) обсяги капітальних інвестицій у сферу послуг 

переважають показники обох сфер матеріального виробництва; 4) постійне 

зростання проміжного споживання послуг як необхідних виробничих ресурсів; 5) 

основними галузями залучення інвестиційних ресурсів є капіталомісткі галузі, в 

свою чергу рівень інвестиційної активності в галузях знаннєвомістких послуг є 

загрозливо низьким; 6) обсяги витрат на споживання послуг у загальній структурі 

витрат домогосподарств є незначними; 7) українська економічна система є 

експортноорієнтованою у сфері послуг та має позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу ними. 

6. На підставі визначених особливостей національної сфери послуг 

можна зробити висновок, що індустріальна спеціалізація національної сфери 

послуг, орієнтація її на низько- та середньотехнологічні капіталомісткі галузі, 

низька частка витрат населення в галузях сфери послуг, тенденція до нехтування 

інтелектуальним розвитком індивіда, недостатня увага до інноваційного розвитку 

господарства дають можливість визначити сучасний стан та тенденції розвитку 

сфери послуг в Україні як квазіпостіндустріальний, за якого абсолютні числові 

індикатори вже досягнуті, а якісні показники розвитку залишаються на 

індустріальному рівні. 

7. Обґрунтовано необхідність і розроблено комплекс заходів для 

реформування сфери послуг, адекватних визначеним пріоритетним напрямкам 

розвитку третинного сектору. Зростання ефективності функціонування 

досягається за рахунок обопільного впливу стимулювання сукупного попиту на 

послуги і сукупної пропозиції послуг. Доведено, що до таких стимулюючих 

заходів належать1) забезпечення зростання доходів населення темпами, які 

випереджають збільшення індексу споживчих цін; 2) забезпечення загальної 

доступності та якості суспільних послуг, серед яких особливе місце посідають 

освіта та охорона здоров’я; 3) формування умов задоволення первинних потреб у 

послугах за рахунок власних доходів економічно активного населення та потреб 
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вищого рівня у саморозвитку та самореалізації під впливом суспільних інститутів; 

4) досягнення рівня якості послуг, який відповідає вимогам постіндустріального 

вектору розвитку економіки; 5) створення сприятливих умов для інвестування в 

галузі освітніх послуг та стимулювання послуг науково-технічного та 

інноваційного характеру; 6) формування багаторівневої системи послуг у сфері 

охорони здоров’я. 

8.  Наукові результати, відображені у третьому розділі, опубліковані у 

працях автора [ 32, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 56, 57, 71, 420 ] 
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РОЗДІЛ 4  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ                     

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

4.1. Сучасний інструментарій дослідження ефективності сфери послуг 

 

Нові ознаки постіндустріальної економіки обумовлюють розробку та 

використання сучасного інструментарію дослідження ефективності сфери послуг, 

який дасть змогу визначити її вплив на соціально-економічний розвиток. Адже 

сфера послуг є основною частиною сучасних розвинутих постіндустріальних 

економік та все активніше інтегрується до матеріального виробництва. Зростає 

роль та значення послуг у процесах ринкової інтеграції та глобалізації, які 

супроводжуються створенням робочих місць, доданої вартості та сукупного 

доходу, зростаючою продуктивністю сфери послуг. Крім того, останніми 

десятиріччями спостерігається тенденція до активізації конкурентної боротьби в 

галузях послуг, які були захищенні державними монополіями та політикою 

протекціонізму. 

Загальновживаним в економічній науці є твердження щодо порівнянь низької 

продуктивності сфери послуг та її повільного зростання. Розглядаючи 

взаємозв’язок між структурними  змінами та економічним зростанням, класична 

економічна теорія стверджує, що економічне зростання міцно пов’язане зі 

змінами у структурі виробництва та зайнятості. Відповідно до цієї думки, 

індустріалізація та розвиток промислового виробництва є рушійною силою 

технічних змін, а загальне зростання продуктивності є результатом перерозподілу 

робочої сили між галузями виробництва. Класики економічної теорії розглядали 

та аналізували роль структурних змін в економічному зростанні постійно, 

починаючи з робіт А. Сміта та Д. Рікардо, вони підкреслювали цей взаємозв’язок 

та активно його досліджували [112]. Розвиток економіки та економічної думки в 

світі призводить до концентрації уваги науковців на двох основних процесах 

структурних змін: 
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1) тертиаризація, або створення економіки послуг та зародження 

постіндустріального суспільства [194]; 

2) деіндустріалізація, яка розпочалася після економічної кризи       1970-х 

рр. [239]. 

На початку ХХ ст. всі розвинуті країни характеризуються сервісним типом 

організації національної економіки, принаймні за показниками частки сфери 

послуг у структурі зайнятості. Революційні пропорції, про які писав Р.Фукс у 

своїх роботах, стають очевидними [276]. Безпрецедентні обсяги та темпи 

зростання зайнятості у сфері послуг також були відзначені в роботах Р. Щеттката, 

Л. Йокарілі [384] та інших [372]. У роботах різних економічних шкіл відзначилися 

особливі фактори, які призвели до зростання сфери послуг та зростання рівня 

зайнятості в ній [41, 68]. Звернемо увагу на деякі з них: 

1) різниця в продуктивності між сферою послуг та іншими галузями 

економічної активності індивіда; 

2) зростання рівня доходу населення в розвинутих країнах; 

3) трансформація структури пропозиції послуг  — впровадження нових 

технологій, зростання ролі людського капіталу, горизонтальна інтеграція 

матеріального виробництва та послуг, аутсортинг, глобалізація, державне 

регулювання. 

Перші дослідження різниці продуктивності сфери послуг та інших галузей 

розпочалися в 1940-х рр. у роботах Дж. Фурастьє [271],  тривали  вони в 1960-х 

рр. у теорії ―економічної хвороби‖  У. Баумоля [227], яка пояснює нерівномірне 

зростання продуктивності у сфері послуг процесами постійного переміщення 

ресурсів. Трудомісткі послуги не використовують достатнього обсягу 

технологічного капіталу (у вигляді машин та механізмів), розглядають працю як 

головний фактор виробництва, мають високу ціну та не еластичні за рівнем 

доходу. Вони мають тенденцію до адаптації рівня заробітних плат більш 

продуктивних секторів економіки. Одну зі спроб перевірки цієї теорії зробив у 

своїх дослідженнях А. Вульф, який порівняв продуктивність у сферах 

промислового виробництва та послуг, та зробив висновок про менші темпи 
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зростання продуктивності в галузях послуг [429]. Іншим методом підтвердження 

досліджень У. Баумоля стали роботи Л. Рубанкаба у 2007 р. Він порівняв 

внутрішньосекторальні та міжсекторальні показники рівня зайнятості та темпів 

зростання продуктивності. Результати цього дослідження довели справедливість 

теорії для сфери послуг вцілому [376]. Проте результати інших досліджень 

ефективності сфери послуг, зокрема М. Байлі і Р. Солоу [220] в 2001 р., Б. 

Босворса та Дж. Тріплетта [241] у 2001, Х. Грінфілда [284] в 2005 р. мали інші 

результати та спростували теорію ―економічної хвороби‖. 

Іншим поясненням зростання обсягів сфери послуг, що можна вважати 

наслідком дії закону Енгелля, є зростання рівня доходу в розвинутих економіках. 

У країнах з високим рівнем доходу, на думку науковців, рівень зайнятості у сфері 

послуг теж вищий. Цей факт був доведений багатьма вченими, зокрема у 

дослідженнях А. Меддісона [329], І. Кравіса, А. Хестона та інших [318]. Така 

наукова гіпотеза та трактування ієрархії потреб були емпірично досліджені Дж. 

Саммерсом у 1985 р., який вивчав взаємозв’язок між часткою витрат на послуги 

та рівнем доходу в деяких країнах світу [403]. У. Баумоль  використав результати 

цих досліджень у  2001 р. для обґрунтування своєї теорії постійної частки сфери 

послуг у показниках реального обсягу виробництва протягом останніх років [226]. 

Окремо досліджував зміни в структурі кінцевого попиту на користь послуг, 

спричинених зростанням рівня доходу в довгостроковому періоді, Р. Щетткат у 

2004 р. Він дійшов  висновків, що навіть на агрегованому рівні припущення про 

постійний рівень попиту на послуги вимагає існування нульового рівня цінової 

еластичності попиту на послуги або позитивного рівня еластичності попиту за 

доходом з метою компенсації негативної цінової еластичності попиту [383]. 

 Обмежені можливості пояснення зростання частки сфери послуг в 

економіці та зайнятості з боку показників рівня доходу та рівня продуктивності 

призводять до необхідності обґрунтування цих процесів за допомогою теорії 

структурних змін. Такі альтернативні пояснення розглядають послуги як 

невід’ємну частину всієї продуктивної системи, що, в свою чергу, сприяє її 

гнучкості, враховують застосування нових технологій, виникнення нових 
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професій та зростання рівня спеціалізації праці в умовах постіндустріалізму. 

Низка досліджень була спрямована на усвідомлення причин зростання сфери 

послуг та рівня зайнятості в ній шляхом перекласифікації послуг відповідно до їх 

мети або форми надання [32, 46]. Наукові дослідження стверджували, що 

зростання зайнятості у сфері послуг до 40 % викликані зміною структури 

проміжного попиту. Іншими методами дослідження структурних змін стали 

спроби класифікації та розподілу економіки на основі професії, а не галузі 

виробництва, тим самим підкреслювалася активізація тертиаризації процесів 

виробництва. Крім того, зміна структури виробничих систем також призвела до 

зростання рівня споживання послуг як проміжних ресурсів. Автори пояснювали, 

що товари та послуги є тісно пов’язаними та взаємозалежними. Зміни у структурі 

виробничих систем призводили до зростання гнучкості виробничих процесів, що 

викликало зростання спеціалізації людської праці та виникнення аутсортингу 

професійних послуг. І хоча гнучкі виробничі системи виникли ще за часів 

промислової революції, слід визнати та прийняти зародження абсолютно нової 

якості робочого середовища в економіці постіндустріалізму [418]. Зокрема, 

виникає додатковий дохід від спеціалізації економічної діяльності, джерелом та 

основним каналом надходження якого є професійні послуги або аутсортинг. Де  

Гроот у 1998 р. зробив перші спроби стандартизації процесів аутсортингу з 

надання послуг організаціям-виробникам та аналізував його вплив на економічне 

зростання [255]. Л. Рубалкаба в 1999 р. визначив переваги та недоліки 

аутсортингу [375].  X. Кокс аналізував наслідки зростання поділу праці з 

використанням процесів послуг аутсортингу [317]. Крім того, у подальших 

дослідженнях було виявлено, що в якості проміжних постачальників ресурсів для 

сфери матеріального виробництва відзначається вищий рівень ВВП на одну 

особу. Аутсортинг процесів у сфері послуг стає основною рушійною силою для 

збільшення їх асортиментного переліку та виникнення нових галузей у сфері 

послуг. Нарешті сучасні економічні дослідження з використанням таблиць 

―витрати-випуск‖ підкреслюють зростання горизонтальної інтеграції між сферою 

послуг та матеріальним виробництвом [221]. Зазначимо, що багато вчених 
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розглядають технологію та інновації як ключові фактори зростання економіки 

[268]. Інформаційні комп’ютерні технології спричинили революцію в третинному 

секторі. Крім того, розвиток та розширення сфери послуг ґрунтується на 

людському капіталі, адже загальновідомим є той факт, що виробництво в 

третинному секторі вимагає більшої кількості висококваліфікованої праці аніж у 

інших секторах, наприклад, частина робітників з університетським рівнем освіти 

у сфері послуг втричі перевищувала показник у сфері промислового виробництва 

на початку 2000-х рр. [346, 347]. Відповідно, виникнення нових професійних 

послуг часто пов’язане з накопиченням досвіду та спеціалізації управлінських 

процесів. Конкурентний тиск, спричинений глобалізаційними процесами, призвів 

до зміни принципів взаємодії між організаціями, збільшуючи потреби в 

модернізації та розвитку ділових взаємовідносин. Очевидно, що такий розвиток 

подій призводить до зростання попиту на послуги. 

 Окремо потрібно розглянути фактори впливу на зростання зайнятості у 

сфері послуг, які відображають економічну роль держави, соціальних інститутів 

та змін всередині людського суспільства. Державний вплив на сферу послуг має 

декілька форм свого прояву. Зокрема до них можна зарахувати: 

1) існування та впровадження в життя послуг з державного управління; 

2) управління державними послугами, що спричинено об’єктивними 

процесами економічної лібералізації, реформування економічної системи та 

демонополізації; 

3) активна законодавча робота державного апарату є за своєю суттю 

фактором зростання для професійних послуг, наприклад правове забезпечення, 

консалтинг тощо. 

Нарешті, сучасні соціальні інституції в умовах постіндустріальної економіки 

зазнають постійних змін, які викликають зростання споживання особливих 

суспільних соціальних послуг [427]. 

 Отже, згрупуємо чотири групи факторів, що сприяють зростанню ролі та 

значення сфери послуг у процесах економічного зростання: 
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1) зміни у структурі провідних факторів виробництва — зміна характеру 

людської праці та зростання економічного значення людського капіталу; 

2) зміни всередині виробничої системи економіки — гнучкість та 

активні інтеграційні процеси між сферами промислового виробництва та послуг; 

3) зміни рівня доходів спричинені економічним зростанням; 

4) зміни інституційної системи — зростання значення суспільних 

послуг, державне регулювання, культурні та соціальні зміни. 

Кожен з цих факторів перебуває під впливом істотних процесів суспільної 

взаємодії в постіндустріальній економіці — взаємодія та інтеграція інновацій та 

комп’ютерних технологій, глобалізаційні, демографічні та територіальні зміни. Ці 

процеси одночасно є драйверами структурних економічних зрушень., що дає 

змогу відобразити взаємозв’язок між сферою послуг та економічним зростанням у 

вигляді структурно-логічної схеми (рис. 4.1). Зростання рівня зайнятості у сфері 

послуг є однією з особливостей економічних змін, воно одночасно стало й 

джерелом суперечностей, ідентифікованих вченими як причини низьких 

показників економічного розвитку світової економіки — зростання сфери послуг 

та зниження обсягів матеріального виробництва. Розглядаючи сферу послуг у 

контексті економічного зростання, деякі вчені визначали її як ―паразитуючу‖ 

сферу економічної активності людини, що отримує економічний ефект від більш 

продуктивних секторів економіки, та підкреслювали її негативний вплив на 

процеси економічного розвитку [321]. Так постає проблема впливу сфери послуг 

на економічне зростання в умовах постіндустріалізму. Наукова теза щодо низької 

економічної ефективності послуг була сформульована представниками класичної 

політичної економії у ХІХ ст. та в основному ґрунтувалася на категоріях 

накопичення капіталу в процесі матеріального виробництва. Так, Н. Калдор у 

своїх роботах розробив теорію економічного зростання, яка ґрунтувалася на 

твердженні про низькі темпи зростання продуктивності у сфері послуг  порівняно 

з промисловим виробництвом. Згодом Н. Калдор визначив основною причиною 

таких низьких темпів зростання продуктивності  надмірний розвиток сфери 

послуг, яка, в свою чергу, збільшувала дефіцит пропозиції кваліфікованої робочої 
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сили [305]. Аналогічні ідеї ми можемо побачити у працях Р. Бекона та В. Елтіса 

[217]. На нашу думку, такі дослідження можна розцінювати як критику 

надмірного зростання апарату державного управління та великого державного 

сектору економіки, більша частина економічної активності якого перебуває у 

сфері послуг. Кульмінацією цієї критики стала модель економічного зростання У. 

Баумоля 1967 р. Проте, починаючи з кінця ХХ ст. така критика сфери послуг 

почала згасати та обмежуватися. Вчені починають відзначати, що сфера послуг за 

рахунок зростання продуктивності та завдяки процесам зростання міст може 

генерувати значні темпи економічного зростання [331]. Незважаючи на значний 

теоретичний інтерес, було лише декілька емпіричних досліджень впливу сфери 

послуг на процеси економічного зростання. У дослідженнях А. Датта та К. Лі 

зазначалося, що оцінка ефекту розширення сфери послуг на економічне зростання 

сильно залежить від методології вимірювання, а в більшості випадків вплив є 

негативним [262]. 

С. Уілбер стверджував, що вплив зростання сфери послуг на економіку  дуже 

залежить від відносної інтенсивності використання факторів виробництва в усіх 

секторах економіки [425].  

 Не зважаючи на проблеми адекватності вимірювання, офіційні дані 

показували поступове збільшення середніх темпів економічного зростання у 

поєднанні зі стійкою тенденцією до розширення частки  сфери послуг у ВВП та 

збільшенням частки зайнятих у цій сфері в більшості розвинутих країн.  

Крім того, останні дослідження доводили, що у галузях сфери послуг 

активізація інвестицій в інформаційні технології призводила до збільшення 

ефективності та стимулювала економічне зростання [413]. 

Вплив розширення сфери послуг на економічне зростання багато в чому 

залежить від того, які послуги зростають — трудомісткі  (розваги, готельне 

обслуговування, громадське харчування, побутові послуги) чи послуги, які 

фінансуються з державного бюджету (освіта, охорона здоров’я), і можуть чинити 

негативний вплив. Розширення капіталомістких послуг (транспорт, 

телекомунікації) швидше матиме позитивний вплив.  
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Рис. 4.1. Взаємозв’язок сфери послуг та процесів економічного зростання в умовах постіндустріальних трансформацій 

 

Джерело: розроблено автором 
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Сучасні постіндустріальні економіки демонструють зростання 

інтенсифікації сфери послуг. Це є основною передумовою того, що у 

довгостроковій перспективі розвитку економіки темпи зростання сукупної 

продуктивності мають збігатися з аналогічними показниками для сфери послуг. 

Крім того, ефективність у сфері послуг є важливою у випадку проміжного їх 

споживання, тобто тих, які використовуються як ресурс для інших секторів 

економіки. Стандартні економічні показники ефективності свідчать, що послуги 

роблять досить обмежений внесок у загальне зростання ефективності порівняно 

з розміром сфери. Але низькі темпи зростання такої ефективності мають багато 

пояснень, і вплив некоректних показників вимірювання —  лише одне з них. 

 Твердження щодо низького рівня продуктивності праці у сфері послуг  

порівняно з іншими сферами та відносно низьких темпів зростання цього 

показника ґрунтується на особливій персональній сутності послуги, яка робить 

неможливим процес заміщення праці капіталом як фактором виробництва, та 

ускладнює процеси залучення інновацій у процес виробництва послуги. Але 

дослідження теоретичної концепції ефективності послуги стикається з 

численними неузгодженостями, полінауковістю економічних поглядів на цю 

категорію, що викликає необхідність уточнення різних концепцій. 

 У наукових дослідженнях використовується показник продуктивності 

праці у сфері послуг, який відображає взаємозв’язок  між обсягом виробленої 

продукції та кількістю витраченої робочої сили, також відомий як відносна 

продуктивність праці [356, 357]. У такому аспекті під час аналізу сфери послуг 

значення та важливість цього показника можуть бути сумнівними. Адже 

показник доданої вартості для певного виду послуг, особливо у випадку 

неринкових суспільних послуг, практично еквівалентний обсягу використання та 

вартості такого фактора виробництва, як людська праця. Тому має бути 

встановлений чіткий прямий взаємозв’язок між оцінкою виникнення та розвитку 

продуктивності праці одного найманого працівника.  

 Історичний розвиток економічної думки довів еволюцію визначення 

категорії  ―ефективність‖. Фізіократи розглядали концепцію ефективності у 
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міцному її взаємозв’язку із сільським господарством як єдиною сферою 

економічної діяльності людини, що створює багатство. Підтвердження цієї 

думки ми бачимо у  роботах Ф. Кене. У контексті сьогодення думки фізіократів 

можна поєднати з поглядами А. Сміта та К. Маркса та використовувати таке 

визначення ефективності для тих послуг, які ми визначаємо як споживчі або 

персональні. 

Визначення ефективності властиве індустріальній економіці та 

застосовується для стандартизованих матеріальних товарів. Сама сутність 

послуги викликає деякі проблеми, які можуть бути розв’язані на основі 

специфічних ознак послуги, що безпосередньо впливають на її ефективність 

(табл. 4.1). 

Такий підхід залучення внутрішніх характеристик послуги надає критерії 

описання ефективної діяльності та окремо розглядає вплив основних 

характеристик на економічні зміни, такі як продуктивність, обсяг виробництва, 

інноваційність тощо. Багато дослідників приписують авторство теорії 

нематеріальності послуги А. Сміту. Зосереджуючи свою увагу в основному на 

державних службовцях, хатніх робітниках, артистах, адвокатах А. Сміт писав, 

що ―послуги зникають у момент їх виробництва‖ [209]. Ця основна 

характеристика послуги залишається в центрі багатьох сучасних досліджень у 

сфері послуг, її економіці або управлінні нею. Це означає, що на відміну від 

матеріальних товарів, які невіддільні від своїх технологічних компонентів, 

послуга має зовсім інші принципи виробництва. 

Нематеріальність послуги має значний вплив на визначення та вимірювання 

її ефективності: 

1) у випадку матеріальних товарів дуже легко ідентифікувати одиницю 

виробництва як складову чисельника у коефіцієнті ефективності. Це набагато 

складніше зробити з нематеріальним товаром, адже результати виробництва у 

сфері послуг є множинними та взаємодоповнюючими один одного; 

2) нематеріальність ускладнює відділення результату виробництва від 

факторів виробництва, які сприяють його реалізації. Це призвело до виникнення 
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багатьох наукових підходів, зокрема теорії У. Баумоля, до зміни принципів 

визначення результату виробництва товару за факторами виробництва, тобто 

застосування принципів ―витрати-випуск‖; 

3) ускладнення визначення інноваційності та поліпшення якості 

послуги, спричинене її нематеріальністю, створює додаткові проблеми для 

вимірювання показника ефективності. 

     Таблиця  4.1.  

Вплив характерних ознак послуги на оцінювання її ефективності 

 
 

Характерна ознака Вплив на оцінювання ефективності 

О
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ар
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о
зн
ак
и
 п
о
сл
у
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Нематеріальність 

Складність визначення результатів 

виробництва; 

Складність визначення ступенів 

інноваційності та ступенів трансформації 

технології виробництва 

Нероздільність 

Складність визначення результатів 

виробництва; 

Складність у визначенні обсягів 

необхідних витрат праці; 

Значний рівень впливу споживача 

Недовговічність 

Необхідність чіткого розмежування 

процесу та результату виробництва; 

Різноманітність показників ефективності 

Гетерогенність 

Множинність необхідних факторів 

виробництва та результатів виробництва; 

Множинність методів виробництва 

Д
о
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я
к
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у
сп
іл
ь
н
о
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 б
л
аг
а Масові споживання 

Складність визначення одиниці 

виробництва; 

Проблеми якості надання 

Проміжне 

споживання 

Пряме споживання 

Множинність методів виробництва та 

результатів виробництва 

Відсутність цінової 

характеристики 

Складність визначення вартості; 

Складність визначення середніх та 

сукупних обсягів виробництва; 

Проблеми зі сприйняттям якості надання 

 

Джерело: розроблено автором 
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Нероздільність означає, що споживач є важливим учасником процесу 

виробництва послуги. В умовах постіндустріалізму залучення споживача до 

виробництва послуги посилюється, залучаються також його особливі активи. 

Активізація участі споживача в процесі виробництва має численні наслідки: 

1) ускладнюється процес ідентифікації послуги як товару або продукту 

виробництва, адже він постійно відрізняється залежно від потреби споживача. 

Така проблема властива знаннєвомістким послугам, наприклад професійним 

послугам консультування, які постійно надаються різним споживачам, у різних 

умовах, з метою вирішення різних проблем; 

2) дуже важко чітко визначити одиницю витрат праці та капіталу з 

метою розрахунку ефективності, особливо у випадках для послуг проміжного 

споживання, які є джерелом непрямого зростання ефективності для їх 

споживачів, самообслуговування або послуг онлайн із використанням Інтернету, 

адже вони активно залучають до процесу виробництва не лише працю 

споживача, а і його капітал у вигляді комп’ютерної техніки та інформаційних 

мереж; 

3) ефективність  послуги дуже залежить від якості ресурсів споживача,  

залучених до виробничого процесу. Найбільш яскраво ця залежність 

проявляється при аналізі освітніх послуг, коли мотивовані та старанні студенти 

позитивно впливають на результати роботи викладачів. 

Недовговічність послуги в контексті її впливу на ефективність означає, що 

результати виробництва послуг необхідно розглядати не лише статично, а й у 

динаміці. Результати послуги впливають на споживача протягом певного періоду 

часу, тому необхідно чітко розмежовувати процес виробництва та його 

короткостроковий ефект від результату послуги або середньо- та довгостроковий 

її вплив та ефект для споживача. Приклад медичних послуг лікарні свідчить, що 

процес обслуговування  — це надання медичної допомоги, а результат — зміна 

стану здоров’я людини та продовження тривалості життя. Таке розмежування 

надає можливість сформулювати декілька концептуальних підходів до 

визначення ефективності послуги: 
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1) продуктивна ефективність як загальноприйняте співвідношення 

обсягу виробництва до обсягу залучених факторів виробництва; 

2) економічна ефективність, що відображає коефіцієнт відношення 

обсягу виробництва до витрат у грошовій формі; 

3) часова ефективність — довготерміновий результат впливу на 

споживача та відношення його до кількості витрачених ресурсів; 

4) результативна ефективність як коефіцієнт співвідношення корисного 

ефекту та витрат у грошовій формі. 

Ця концепція розподілу ефективності послуги часто використовується 

однобоко, що на нашу думку є неправильним. Так, наприклад, у випадку 

потреби покращення продуктивності праці, що концентрується на зменшенні 

витрат на оплату праці. Ми вважаємо, що ці підходи взаємодоповнювальні, але 

вони можуть конкурувати між собою. Зокрема у випадках суспільних послуг, 

ефективності яких у постіндустріальному суспільстві краще вимірювати в 

контексті результату їх впливу у довгостроковій перспективі, аніж за обсягами їх 

виробництва у короткостроковому періоді. 

Гетерогенність послуги також дуже відрізняє її від стандартизованих 

матеріальних товарів. Послуга є специфічною дією, перетворенням, соціально-

економічною конструкцією. Їй властиві особливі принципи, як-то 

безперервність, рівність доступу, справедливість надання. Гетерогенність 

послуги формує в постіндустріальному суспільстві можливість наукових 

концепцій продукту праці та визначення продуктивності виробництва. Вони 

можуть розділитися одна від одної у системи економічних, соціальних, 

суспільних цінностей. Наприклад, послуги охорони здоров’я — виконавці 

послуги лікарі та споживачі-пацієнти зацікавленні у підвищенні якості 

медичного обслуговування, тоді як адміністративний персонал, який також є 

активним учасником виробництва цієї послуги, має інші економічні інтереси, 

наприклад, економія ресурсів тощо. Гетерогенність послуги на нашу, думку, 

лежить в основі множинності технологій виробництва послуг та множинності 

критеріїв оцінювання її ефективності. 
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Акцентуємо увагу на так званих додаткових  характерних рисах послуги, 

коли її певні види постають як суспільні блага, мають задовольняти особливі 

потреби людини та характеризуються як неринкові. Основними  принципами 

надання цих послуг є такі: безперервність надання послуги у часі та просторі; 

справедливість надання; відсутність будь-якого виду економічної дискримінації 

у процесі надання. 

Ці принципи функціонування системи обслуговування можна розглядати як 

основні бар’єри зростання їх ефективності, оскільки вони призводять до 

встановлення жорстких правил її регулювання, управління ресурсами та 

інвестування. Тоді як загальноприйнятою є думка, що зростання рівня 

ефективності та інноваційності вимагає швидкої та гнучкої реакції з боку 

виробника. 

 Проте, ці принципи виробництва суспільних послуг можуть розглядатися 

як основні чинники формування специфічних результатів їх надання та 

виробництва. Результат їх виробництва може розглядатися як суспільне благо, 

оскільки вони розбудовують певні суспільні відносини на основі рівного 

ставлення до споживачів, чесності та справедливості. Ці блага сприяють 

зростанню рівня соціальної згуртованості, солідарності, колективної та 

громадської ідентичності. Ці блага дуже часто не піддаються вимірюванню або 

розглядаються як витрати чи додаткові витрати, що мають бути скорочені в 

умовах кризових явищ в економіці. На основі таких специфічних принципів їх 

виробництва можна сформулювати й основні їх характерні риси, що впливають 

на рівень їх ефективності, а саме: 

1) відсутність цінового виміру. Основною особливістю такого виду 

послуг є те, що зазвичай вони надаються безкоштовно або за відносно низькими 

цінами, які не покривають виробничі витрати. Проте, цінові механізми  потрібні  

для вимірювання обсягів виробництва. Якщо ж організація займається 

декількома видами діяльності, ціна допомагає визначити показник сукупного 

виробництва. Нарешті, ціна є важливим елементом у визначенні зміни якості 

кінцевого продукту в процесі вимірювання ефективності. Тобто така 
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характеристика цих видів послуг є суттєвою перешкодою для визначення обсягів 

їх виробництва, сукупної ефективності та зміни якості; 

2) масовість споживання. Деякі види послуг споживаються колективно, 

тобто ми можемо розглядати їх як чисті суспільні блага. Ніхто не може бути 

виключений із процесу їх споживання, відсутні жорстокі обмеження щодо 

кількості осіб, які можуть їх споживати одночасно, до них ми можемо віднести 

послуги цивільного захисту, правові послуги, медичні послуги, тощо. У такому 

випадку виникають серйозні проблеми для виміру ефективності, враховуючи 

складність визначення одиниці результату виробництва. Масовість споживання 

послуги впливає і на її якість. Наприклад, зростання кількості студентів у групі 

може призвести до падіння якості навчання. Успішнішим у цьому випадку може 

бути вимірювання довгострокового ефекту виробництва аніж миттєвого її 

результату; 

3) пряме та проміжне споживання. На відміну від матеріальних товарів, 

послуги можуть мати кінцевого споживача та бути необхідним проміжним 

ресурсом виробництва, що призводить до виникнення множинності технологій 

їх надання та результатів їх виробництва. Прямі споживачі послуг отримують від 

їх споживання безпосередній корисний ефект. Вони, як правило, зосереджені на 

процесі надання та якості послуги. Споживачі послуг як проміжного ресурсу 

зазвичай концентрують свою увагу на фінансових, економічних, виробничих та 

довгострокових соціально-економічних наслідках, вони представлені 

організаціями або групами осіб. Проте існують випадки, коли індивіди та 

організації можуть бути одночасно прямими та проміжними споживачами. 

Наприклад, послуги охорони здоров’я.  Хвора людина є прямим споживачем 

послуг охорони здоров’я, її потребою є одужання та якість процесу лікування, 

навіть більше ніж вартість лікувальних процедур. Коли людина одужає, вона 

стає проміжним споживачем послуг з охорони здоров’я, потреби яких 

концентруються на якості та вартості системи охорони здоров’я та 

довгострокового позитивного впливу на суспільне здоров’я.     
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У ХХ ст. концепція ефективності ускладнилася, вчені-економісти почали 

розглядати цю категорію як  взаємовідносини між випуском та витратами, що 

потрібні  для його виробництва. Таке визначення було незмінним незалежно від 

політичної чи економічної системи та ґрунтувалося на ефективності 

використання факторів виробництва. 

 Однак сучасні економічні процеси  — ринкова лібералізація, глобалізація, 

постійна зміна споживчих потреб та уподобань, зміна характеру праці та 

структури виробництва вимагають переосмислення категорії ―продуктивність 

праці‖. У той час як традиційна концепція продуктивності зосереджується на 

коефіцієнті корисної дії, сьогодні її потрібно розглядати як концепцію 

ефективності та, одночасно, дієвості. Тобто як дієво та ефективно організація 

задовольняє динамічні потреби та уподобання споживачів. Ефективність 

розглядається як вартість товарів та послуг, їх корисність, унікальність, якість, 

зручність та доступність, з якою вони виробляються та надаються споживачам 

[410]. Відповідно до розширення концепції ефективності в умовах 

постіндустріального розвитку необхідно розширити набір показників з метою 

адекватного відображення в економічному аналізі нових елементів та 

параметрів. 

 Деякі з цих нових параметрів є процесами або методами, які 

використовуються для зростання рівня продуктивності праці, забезпечення 

сталого розвитку, покращення ефективності функціонування виробничо-

збутових мереж та ланцюгів, а ключовим фактором стає людина з її знаннями, 

навичками та вміннями. Розглянувши зміну концепції ефективності в умовах 

постіндустріалізму акцентуємо увагу на теоретико-методологічних основах 

дослідження взаємозв’язку між ефективністю та структурними змінами в 

економіці. 

На нашу думку, структурні зміни в економіці означають, що деякі галузі 

економічної активності господарських суб’єктів показують швидкі темпи 

зростання у довгостроковій перспективі порівняно з іншими, призводячи до 

зростання їх частин у загальній економіці. Представники різних економічних 
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шкіл відзначають, що велика різниця у розвитку продуктивності праці в різних 

галузях економіки підкреслює не лише той факт, що структурні зміни є 

довгостроковим явищем, але, й те, що процеси зростання ефективності особливо 

актуальні для розвитку економіки в довгостроковому періоді [225]. Крім того, 

різниця у ефективності ґрунтовно досліджувалася в наукових теоріях життєвого 

циклу організації та значення ефективності в цьому процесі [222]. 

 Зазначимо, що темою структурних змін та ефективності часто нехтують не 

зважаючи на її велике значення для дослідження проблематики економічного 

зростання, теорії ділового циклу, теорії ринку праці, розбудови ефективної 

державної економічної політики. Відповідно до теорії трьох секторів економіки, 

існує систематична послідовність розвитку трьох основних секторів. Така 

модель розвитку була вперше описана А. Фішером [270], потім були 

систематичні економетричні дослідження С. Кузнеца для економіки США [320]. 

Широке міжнародне визнання тенденції зростаючого розвитку третинного 

сектору економіки, особливо з погляду категорії зайнятості, досліджувалося у 

роботах У. Баумоля [229], Р. Нельсона, Г. Райта [341]. 

 Перші наукові дослідження теорії трьох секторів економіки були 

присвячені різноманітним критеріям класифікації цих секторів, які призводять 

до потенційно різних пояснень та обґрунтувань процесів їх розвитку. Серед них 

відзначимо дослідження Дж. Фурастьє, який визначив одним з основних 

критеріїв рівня розвитку трьох секторів економіки темпи зростання рівня 

продуктивності праці [271]. Це питання аналізував і У. Баумоль, який 

фокусувався на ситуації економічної нерівноваги у фазі трансформації 

економічної системи [227]. Емпіричні дані цього дослідження можна сприйняти 

як формальну підтримку теорії Дж. Фурастьє, який стверджував, що різні темпи 

зростання продуктивності праці пов’язані з великомасштабним перерозподілом 

трудових ресурсів у бік третинного сектору. Проте в літературі існували  

дослідження, які суперечили цій теорії. Так, У. Баумоль у 1986 р. визнав, що 

низький рівень продуктивності праці притаманний не всім галузям сфери послуг 

[224]. Дж. Вільямсон відзначав, що частина досліджень використовували 
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недосконалу методику вимірювання продуктивності, крім того, більшість видів 

послуг, які аналізувалися, є не ринковими та не реалізуються шляхом механізмів 

купівлі-продажу [426]. Е. Гундлах у 1994 р. у своїх статтях стверджував, що така 

ситуація властива лише  тим послугам, попит на які є еластичним за рівнем 

доходу [293]. Більш того, Н. Оултон у своїх дослідженнях продемонстрував, що 

результати У. Баумоля справедливі вирішальним чином для галузей, що 

виробляють послуги для кінцевого  споживача [361].  Неокласична теорія 

економічного зростання також розглядає структурні зміни в економічній 

системі. Всі неокласичні  моделі можна розподілити на декілька груп: 

1) спрямовані на безпосереднє пояснення економічного розвитку трьох 

секторів економіки — моделі К. Егіварріа, П. Конгсамута, Дж. Лайтнера; 

2) група моделей, що не обмежуються трьома секторами та аналізують 

економічний розвиток у нескінченно великій кількості економічних секторів та 

визначеному часовому проміжку; ці моделі аналізують сектори економіки як 

симетричні — Д. Гросман, Х. Хелпман, П. Ромер. 

3) група моделей, що поєднує концепцію кількісного зростання 

секторів економіки з концепцією поліпшення якості виробництва в них —  П. 

Хоувітт, К. Джонс. 

Окремо розглянемо й  інші неокласичні моделі, зокрема модель Т. Клетта 

та С. Кортума,  згідно з якою гетерогенні фірми забезпечують сукупні 

результати економічного зростання за рахунок інноваційної діяльності. 

Теорія структурних змін, яка використовує наукові елементи пост-

кейнсіанства та класичної політичної економії, була представлена в роботах    Л. 

Пасінетті [365]. Вирішальним фактором структурних змін є попит 

домогосподарств та інших господарюючих суб’єктів. У. Солтер розробив 

наукову теорію, згідно з якою відмінності у темпах зростання продуктивності 

праці в різних галузях економіки змінюють відносний рівень цін та призводять 

до значних відмінностей у темпах зростання обсягів виробництва. Більш 

детальний аналіз впливу виникнення нових секторів економіки представлений у 

роботах П. Савіотті та А. Пики. Вони визначили основним драйвером 
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структурних змін розвиток технологій та науковий прогрес, посилений впливом 

внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції [382]. 

Ще одним напрямком можна вважати наукові дослідження, спрямовані на 

визначення ефекту від перерозподілу економічних ресурсів між галузями 

виробництва та його вплив на зростання продуктивності. Ці дослідження 

походять з мікроекономічного аналізу ринкової поведінки окремих 

господарюючих організацій та індивідів. Емпіричний аналіз А. Байлі та інших 

[219] використовує методологію альтернативного описання розкладу зважених 

часток по мірі зростання середнього рівня ефективності. Такий метод був 

запропонований з метою зменшення похибок у процесі вимірювання рівня 

продуктивності. Тоді як  Г. Оллей та А. Пейкс визначили середній рівень 

ефективності як середньозважений, та умову, яка викликає ефект перерозподілу 

ресурсів із галузей з низькою ефективності на користь галузей з високою 

ефективності [360]. 

На мезорівні дослідження ефективності у роботах Дж. Фагерберга [267],   

М. Пенедера [366], Ж. Крюгера [319] використовують методологію, подібну до 

А. Байлі, але з іншою інтерпретацією міжгалузевих ефектів. Ж. Халтівангер у 

своїх дослідженнях доводив, що структурні зміни є більш інтенсивними у 

середині галузей, аніж між ними [294]. Нарешті, А. Марото та Ж. Куадрао 

приділяли особливу увагу сфері послуг у своїх дослідженнях структурних змін 

та загального  зростання продуктивності праці на прикладі країни ОЕСР [332]. 

Думка про низьку відносносну ефективність послуг у якості основної 

причини зростання обсягів цієї економічної сфери, характер цього взаємозв’язку 

відображена в роботах У. Баумоля, в них також визначена головна причина 

різниці в продуктивності праці в сфері послуг та промислового виробництва: 

відмінне значення та обсяг використання людської праці в цих різних видах 

економічної активності людини. Наукова концепція ―економічної хвороби‖ У. 

Баумоля виявила зниження темпів економічного зростання, спричинене низьким 

рівнем продуктивності праці в сфері послуг, навіть не зважаючи на зростання 

середнього рівня цін у сфері послуг. Тобто, результатом впливу є зменшення 
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темпів економічного зростання та сукупної продуктивності праці у розвинутих 

економіках.  

Враховуючи зростаюче значення сфери послуг у цих країнах, сукупне 

зростання продуктивності праці буде сповільнюватися через менші темпи 

зростання ефективності у третинному секторі та еволюцію їх впливу до 

сукупної продуктивності факторів виробництва. Велика кількість сучасних 

емпіричних досліджень намагалася спростувати або доповнити цей 

взаємозв’язок, досліджуючи сферу послуг. Н. Оултон досліджував внесок сфери 

послуг у сукупні показники зростання ефективності в США та Великій Британії 

у 1970—2000-х рр. [362]. А. Вульф досліджував взаємозв’язок між часткою 

сфери послуг та темпами зростання ефективності на прикладі країн ОЕСР [429]. 

А. Марото та Дж. Куардао посилили його роботу, виконавши аналіз ринків 

багатьох країн [333]. Проте в усіх відзначався негативний взаємозв’язок між 

сукупним зростанням ефективності в економіці та часткою сфери послуг  як в 

аспекті доданої вартості, так і рівня зайнятості. 

Очевидно, що різноманітність шляхів та методів включення послуг до 

виробничих процесів у постіндустріальній економіці могли значно вплинути на 

результати цих досліджень. Останнім часом велика кількість вчених 

критикували теорію У. Баумоля або навіть стверджували, що в сучасному 

суспільстві вона є помилковою. Навіть сам  У. Баумоль у 1989 р. скоригував та 

переосмислив свою наукову концепцію, визначивши різницю між видами 

послуг [225]. У тому ж напрямку наукового пошуку вчені зазначають, що  лише 

одна третина галузей сфери послуг може мати низькі темпи зростання 

ефективності, тоді як інші галузі мають аналогічні показники або навіть вищі, 

ніж у сфері матеріального виробництва.  

У останніх дослідженнях сам   У. Баумоль вже визнає необхідність послуг 

та їх інноваційність для забезпечення високих темпів економічного зростання. 

Аналіз основних наукових поглядів на взаємозв’язок між сферою послуг та 

ефективністю в економіці виконаний  у табл.  4.2. 
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Розглянувши та проаналізувавши дані таблиці, відзначимо, що критика 

теорій У. Баумоля ґрунтується на таких теоретичних положеннях: 

1) потреба врахування непрямих ефектів розвитку сфери послуг, 

проблем методології вимірювання ефективності в ній; 

2) потреба в обмеженні застосування теорії У. Баумоля виключно 

послугами кінцевого споживання, адже багато послуг споживаються у сфері 

промислового виробництва, а перерозподіл ресурсів на їх користь свідчить про 

зростання продуктивності праці в них та ефективність їх економічної діяльності; 

Таблиця  4.2. 

Теоретико-методологічний аналіз наукових поглядів на питання 

ефективності у сфері послуг 

 

Часовий проміжок 
Провідні 

дослідження 
Теоретичні погляди Науковий висновок 

Перша половина  

ХХ ст. 

А. Фішер, 

С. Кузнец, 

К. Кларк, 

В. Фукс, 

Дж. Фурастьє 

1. Перші згадки послуг 

у теорії довгострокового 

економічного зростання; 

2. Твердження про 

відносно низьку 

продуктивність праці у 

третинному секторі як 

пояснення зростання 

обсягів сфери послуг у 

структурі економіки; 

3. Перші спроби 

розкрити сутність 

продуктивності у сфері 

послуг 

Перші спроби 

визначення сутності 

ефективності у сфері 

послуг, її ролі та 

значення в економіці 

1960-ті 

1990-ті рр. 
У. Баумоль 

Формування концепції 

―Економічної хвороби‖ та її 

пояснення 

Послуги є основною 

причиною низького 

рівня ефективності в 

економіці. 

Традиційні теорії 

 

1990-ті рр. до 

сьогодні 
Л. Фостер 

Вплив перерозподілу 

економічних ресурсів на 

користь сфери послуг на 

зростання ефективності 
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Продовж. табл. 4.2 

 

У. Баумол, 

Дж. Тріплетт, 

Б. Босворс 

Порівняння дуалістичної 

природи та гетерогенності 

послуги, порівняння 

послуг на основі їх 

трудомісткості 

Зміна теоретичних 

підходів до теорії 

сфери послуг  —

послуги не є 

непродуктивними за 

своєю природою, а 

рівень ефективності 

залежить від галузі 

сфери послуг 

Дж. Гадрі 

Вплив інновацій та знання 

на зростання ефективності 

у деяких галузях послуг 

 

А. Вульф 

Необхідність розрахунку 

непрямого впливу на 

рівень ефективності, 

ґрунтуючись на явищах 

аутсортингу та 

проміжного споживання 

послуг 

Д. Пілат,      

Х. Кокс 

Визначення ролі інших 

факторів ефективності у 

сфері послуг — сутність та 

природа послуги, 

взаємозаміщення факторів 

виробництва, сегментація 

ринку 

 

Б. Ван Арк, 

О. Махоні 

Визначення ролі 

інформаційно-

комп’ютерних технологій 

та інформаційного 

суспільства в динаміці 

розвитку деяких галузей 

сфери послуг 

З. Грільгес, 

Дж. Хартвіч, 

М. Тіммер 

Р. Інклар 

Розробка сутності 

категорії та методологій 

визначення ефективності 

сфери послуг 

 

Джерело: розроблено автором 

 

3) сучасні емпіричні дослідження підкреслюють високий рівень 

ефективності в галузях послуг, які активно використовують інформаційні 

комп’ютерні технології. Парадоксальним крім того, є факт, що значний рівень 

фінансових інвестицій в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій не 

синхронізується з результатами, досягнутими з позицій ефективності. Цей 

парадокс відомий як ―парадокс ефективності‖. Відсутність узгодженості між 
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цими двома змінними пояснюється особливими ознаками сфери послуг та її 

ринкової структури; 

4) неузгодженість показників вимірювання показників продуктивності 

праці у сфері послуг з потребами постіндустріальної економіки; 

5) необхідність активізації економічних досліджень продуктивності 

праці у сфері послуг на макрорівні. 

Методи вимірювання ефективності. На основі виконаного дослідження 

наукових поглядів на питання ефективності у сфері послуг розглянемо 

методологію її вимірювання та систему індикаторів ефективності. Визначення 

методу вимірювання ефективності має ґрунтуватися на конкретній меті 

дослідження та доступності даних, які використовують для аналізу. На рис. 4.1 

відображено авторський перелік методів вимірювання ефективності у сфері 

послуг. 

У широкому сенсі цієї категорії ефективність означає економічний ефект 

перетворення витрат на випуск або обсяг виробленої продукції, що припадає на 

одиницю ресурсів (факторів виробництва) за одиницю часу [145].  

За своєю сутністю ефективність є відносною категорією порівняння 

результатів економічної діяльності за проміжок часу або результатів діяльності 

різних економічних одиниць. Тобто різні методологічні підходи до визначення 

та вимірювання факторів виробництва призводять до різних показників 

ефективності. Такі показники ефективності, як продуктивність праці або 

продуктивність капіталу, що належать до визначеного фактору виробництва, 

можна визначити як часткові показники ефективності. Їх потрібно 

використовувати обережно, адже зміна пропорцій використання факторів 

виробництва може їх змінити. Проте вони корисні для вимірювання можливого 

або прогнозованого зростання. Коли йдеться про універсальні показники 

ефективності, потрібно використовувати концепцію сукупної продуктивності 

факторів виробництва. Як правило, у дослідженнях аналізують лише працю та 

капітал, абстрагуючись від таких факторів як земля, підприємницькі здібності, 

час, інфляція, знання тощо. Отже, деякі науковці вважають більш коректною 
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концепцією використання показників мультифакторної ефективності [356, 357]. 

Коли всі фактори виробництва враховуються у виробничому процесі, зростання 

сукупної продуктивності факторів виробництва (СПФВ) можна розглядати як 

суму зростання реального обсягу виробництва, а не як зростання обсягів 

використання ресурсів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Загальновживані методи вимірювання ефективності у сфері послуг 

Джерело: розроблено автором 
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У економічній літературі існують різні методи вимірювання ефективності у 

сфері послуг. 

Одна з груп методів — індексні методи вимірювання. Це найпростіші та 

найпоширеніші, проте їм властиві значні неточності, породжені специфічними 

ознаками та характеристиками послуг. 

Велика кількість проблем з використанням цих методів пов’язана з 

визначенням чисельника коефіцієнта ефективності. У багатьох галузях послуг 

дуже важливо визначити одиницю продукції та виміряти обсяг виробництва в 

натуральному вираженні або постійних цінах. 

Гетерогенність та нематеріальність послуги ускладнюють визначення 

результатів виробництва, утворюючи тим самим проблеми у визначенні вартості 

виробництва. Наслідком цих процесів є складність ідентифікації процесів 

динаміки зміни ціни та обсягів надання послуг. Отже, у сфері послуг обсяг 

виробництва дуже важко визначити, а категорія ціни одиниці товару є доволі 

ускладненою для встановлення. Класичними прикладами, що ілюструють дану 

проблему, є послуги роздрібної торгівлі та банківської послуги. На нашу думку, 

результативним показником виробництва послуг роздрібної торгівлі не може 

бути обсяг проданих товарів. Проте, цей показник є широковживаним 

індикатором. Потрібно враховувати інші суттєві особливості: якість проданої 

продукції, товарний асортимент, якість обслуговування, доступність, 

географічне розташування з метою розрахунку точних показників роздрібної 

торгівлі. Неврахування цих показників може призвести до виникнення проблем у 

вимірюванні ефективності. Магазини роздрібної торгівлі, що забезпечують 

високу якість обслуговування, можуть помилково показати нижчу ефективність. 

Підтвердженням цієї думки можуть стати дослідження Ж. Гадрі, який 

порівнював системи роздрібної торгівлі Франції та США. У результаті 

дослідження вчений визначив, що ефективність продажу продуктів харчування 

набагато вища у Франції. Проте, він наголосив на методологічних помилках 
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вимірювання, які спотворили дослідження. Автор вказав на вищу продуктивність 

роздрібної торгівлі у США та охарактеризував її як високоякісну послугу, 

сконцентровану на зростанні якості обслуговування. Тоді  як у Франції 

аналогічні послуги надавалися  на основі стандартизації виробничих процесів та 

економії від масштабу. Вони визначалися вченим як низькоефективні [277]. 

Аналогічно у випадку банківських послуг основним результативним показником 

є чистий банківський прибуток. Цей показник не точно відображає обсяг 

наданих послуг та дуже чутливий і залежний від коливань грошово-кредитної та 

фінансової систем. Аналізи та порівняння продуктивності двох банківських 

установ на його основі можуть ввести в оману. Банківська установа може бути 

ефективна з позицій технічних показників кількості укладених угод або 

проведених транзакцій, але при цьому генерувати низький чистий банківський 

прибуток у випадку економічної кризи або розташування в депресивному 

економічному регіоні. 

Економічна статистика використовує багато методів з метою вирішення цієї 

проблеми та перетворення показника вартості на показники обсягу виробництва  

та ціни. Вони застосовують показник дефлятора, що дає змогу сприймати та 

виражати вартісні дані як дані обсягу виробництва, та використовують 

різноманітні індекси — індекс цін, споживання, заробітної плати тощо. Такі 

методи застосування дефлятора є сумнівними з  декількох причин. 

Використання індексу цін в економіці  як дефлятора не бере до уваги той 

факт, що в тій чи іншій галузі зростання ефективності супроводжується падінням 

ціни на одиницю виробленої продукції, тобто можливе виникнення значних 

помилок вимірювання фактичного рівня ефективності. 

У разі використання індексу заробітної плати  як дефлятора, виникають 

проблеми у тих випадках, коли більша частина доданої вартості формується за 

допомогою додаткових витрат праці, наприклад у випадку консультативних 
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послуг. Внаслідок цього чисельник та знаменник індексу продуктивності будуть 

мати математичне значення індексу, який тяжітиме до одиниці. 

У випадку, коли використовують методи індексу промисловості цін за 

аналогією з послугами, проблеми вимірювання посилюються, що пов’язано з 

особливістю послуги як товару. Наприклад, якщо ми будемо використовувати 

індекс вартості будівництва  як дефлятора для визначення обсягу випуску послуг 

архітектора, виникне хибне або сумнівне припущення про те, що ціна одиниці 

такої послуги пропорційна вартості будівництва. Аналогічні проблеми 

виникають і у випадках, коли для визначення вартості одиниці послуги, 

наприклад банківські або фінансові послуги, дефлятором стає індекс цін на 

споріднені та більш легко ідентифіковані послуги, наприклад оренда банківських 

сейфів, управління інвестиційним портфелем тощо. Споріднені послуги не 

можуть бути репрезентативними в цьому питанні. У випадку неринкових послуг 

визначення обсягу випуску є одним з найпроблемніших питань і шляхи його 

вирішення найбільш сумнівні. Наприклад, існує методологія визначення обсягів 

виробництва послуг державного управління за підрахунками суми їх витрат. У 

економічному аспекті це повна нісенітниця — вимірювання обсягу виробництва 

шляхом  підрахунку витрат. Очевидно, виправдання цього методу вимірювання 

відсутністю ринкових цін на ці послуги є незадовільним. Використання таких  

підрахунків робить чисельник і знаменник індексу ефективності ідентичними, 

тобто він не відображає жодних змін, що відбуваються в економіці, та не 

визначає рівень ефективності державного управління. 

Вирішенням цієї проблеми переймається багато вчених, зокрема останніми 

роками Євростат та ОЄСР розпочали випробування нового методу вимірювання 

ефективності неринкових послуг [354]. 

Сутність цього методу полягає у вимірюванні обсягу випуску за видами 

діяльності  шляхом розробки реєстрів (каталогів) видів діяльності, зважених за 

вартістю. Було сформовано перелік неринкових послуг; для кожної послуги 
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визначені ключові види діяльності, проміжні етапи її виробництва; визначено 

рівень ваги кожного з них, наприклад кількість інцидентів, кількість проведених 

послуг за певний період. У випадку відсутності ринкової ціни, обсяги діяльності, 

як правило, визначаються з використанням показників відносних витрат на 

проведення кожного виду діяльності у базовому році. Така методологія 

визначення обсягу надання неринкових послуг, на нашу думку, є набагато 

ефективнішою ніж та, що заснована лише на розрахунку витрат. Тим не менше 

вона також має свої недоліки. Зокрема індикатори активності у неринкових 

послугах не є чіткими показниками їх обсягу виробництва. Підрахунок обсягів 

діяльності може призвести  до неправильного їх тлумачення. Наприклад, 

застосування інноваційних методів лікування призводить до швидкого одужання 

пацієнтів у лікарні та зменшення днів перебування в лікарні. Отже, індикатор 

активності послуги лікарні ―людино-дні‖ засвідчить зниження рівня 

ефективності, що насправді не відповідає дійсності. Аналогічно й зниження 

рівня злочинності призведе до падіння ефективності послуг з охорони 

громадської безпеки, якщо вона буде визначатися за кількістю заарештованих 

осіб. 

Аналіз зовнішніх даних (DEA аналіз) на сьогодні є найбільш широко 

використовуваним непараметричним методом вимірювання ефективності. 

Сутність його полягає у побудові параметрів граничних величин, які 

відповідають найефективнішій виробничій практиці. Ефективність 

функціонування інших організацій  вимірюється шляхом порівняння з емпірично 

встановленими граничними величинами. У науковій літературі були зроблені 

численні спроби застосування DEA-аналізу для сфери послуг. Серед них можна 

відзначити роботи Д. Рейнолдса та Дж. Томпсона [373],  Х. Кех та С. Чу [309], Н. 

Допуча та інших [260]. Зазначені дослідження розрізнялися за такими ознаками: 

1) критерії та показники, що використовуються для вимірювання 

обсягів виробництва послуг; 
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2) деякі роботи є чисто методологічними, у них не проводилося будь-

якого порівняння; 

3) інші дослідження є порівняльними та аналізують результати, 

отримані  за допомогою DEA- аналізу та з використанням інших методів. 

Крім того, багато наукових досліджень були спрямовані на застосування 

економічних методів вимірювання ефективності, розроблені в інших галузях для 

сфери послуг. Ми погоджуємося, що ці економічні методи можуть бути 

застосовані для багатьох галузей сфери послуг: страхування, банківські послуги, 

роздрібна торгівля тощо. Економічні методи дослідження мають низку переваг, 

зокрема беруть до уваги адаптаційні витрати та зміни ресурсів, що 

використовуються у виробництві. Такий аналіз є дуже цінним з тієї причини, що 

витрати на адаптацію зміни структури виробничих ресурсів відображають 

інформацію, як швидко ці ресурси будуть використовуватися та споживатися. 

Більше того, економетричні методи можуть бути застосовані до будь-якого 

припущення щодо форми технологічних змін, тоді як індексні методи 

дослідження ґрунтуються на припущенні щодо нейтрального впливу технічного 

прогресу,  як описано в роботах Дж. Хікса. Проте економетричні методи мають 

також низку недоліків, серед яких можна визначити такі: 

1) удосконалення шляхів та методів вирішення комплексних технічних 

проблем ставить під сумнів обґрунтованість деяких результатів дослідження; 

2) для статистичних організацій економічні методи вимагають 

використання додаткових ресурсів з погляду необхідних даних, оновлення 

системи розрахунків, додаткового навчання споживачів статистичної інформації. 

 Вимірювання ефективності зустрічається з багатьма проблемами та 

невирішеними питаннями, а ще більшого значення та ваги набувають ці питання 

у процесі аналізу сфери послуг. Ключова роль сфери послуг у 

постіндустріальних розвинутих економіках та відносно низькі темпи зростання 

обсягів реального виробництва у третинному секторі економіки призводять до 
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необхідності наукової дискусії з питань вимірювання ефективності у сфері 

послуг. 

 Емпіричні погляди економістів можуть бути пов’язані з недооцінкою 

зростання ефективності послуг. Вплив та значення різних неточностей 

вимірювання залежить від ролі та значення галузі сфери послуг, яка аналізується 

та досліджується, серед інших галузей третинного сектору або інших секторів 

економіки.  

На нашу думку, існує три проблемні питання, через які можуть виникнути 

неточності при вимірюванні ефективності послуг. Це такі: 

1) вибір факторів виробництва; 

2) вибір результатів виробництва у поточних та постійних цінах; 

3) методологічний підхід до агрегації показників у різних галузях 

промисловості. 

Не всі ці джерела похибок вимірювання ефективності можуть бути легко 

досліджені. Це є основною причиною того, що в науковій літературі комплексні 

дослідження похибок вимірювання ефективності не поширені. Замість цього 

поширеними є альтернативні методологічні підходи вимірювання ефективності у 

сфері послуг. Розглянемо ці три проблемні питання ретельніше. 

Проблема відбору факторів виробництва. У випадку зростання ефективності 

праці виникає необхідність першочергового вимірювання первинних витрат 

праці у категоріях загальної кількості відпрацьованих годин. Ця проблема може 

бути ще  більшою у випадку аналізу самозайнятих осіб або галузей, де наймані 

робітники працюють неповний робочий день. Найбільші відмінності зростання 

ефективності у промисловому виробництві та сфері послуг виникають, якщо 

використовувати кількісний показник зайнятих осіб. Наступна проблема, що 

стосується адекватності вибору факторів виробництва, виникає у процесі оцінки 

взаємозв’язків витрат праці та проміжних витрат. Вимірювання ефективності є 

побічним наслідком зростання вхідних (витрат) та вихідних (випуск) потоків 
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товарів та послуг.  Два найочевидніших приклади — це послуги 

дистрибуції товарів та фінансові послуги, які одночасно надаються як кінцевому 

споживачу, так і як проміжний ресурс виробництва. Серйозною проблемою 

фінансових послуг є їх локалізація серед галузей та підгалузей економіки та 

розподіл фінансових потоків у часовому періоді. 

Наступна проблема вимірювання ефективності в умовах постіндустріальної 

економіки пов’язана з вибором методології оцінювання обсягу випуску послуги 

й вимірювання у поточних або сталих цінах. Першим ключовим питанням у 

цьому контексті є визначення результату надання послуги. Наприклад, існують 

міжнаціональні розбіжності у результатах надання фінансових послуг, які 

зумовлені відмінностями у законодавстві, звичаях, традиціях тощо. Наступним 

пунктом, що призводить до відхилення вимірювання ефективності послуги, є 

розрахунок доданої вартості у сталих цінах. Адже іноді буває дуже важко 

відобразити в категоріях ціни зміну якості послуги або чітко визначити ціну 

комплексної послуги, наприклад послуги роздрібної торгівлі, які за своєю 

природою є дуже гетерогенними. Це призводить до міжнаціональної різниці у 

методологічних підходах до визначення доданої вартості у сталих цінах навіть у 

межах єдиних економічних інтеграційних об’єднань, наприклад ОЕСР [353]. 

Третьою можливою причиною відхилень у вимірюванні ефективності 

послуги є різноманітність методологічних підходів до оцінки сукупного 

зростання ефективності. Вона пов’язана з невключенням до сукупних показників 

ефективності деяких видів послуг, що не обліковуються, наприклад послуги 

домогосподарок або послуги, які надають у секторах тіньової економіки. Крім 

цього, проміжні послуги, що є необхідними ресурсами виробництва, теж дуже 

часто не обліковують у офіційній економічній статистиці. 

Актуальність теми вимірювання рівня ефективності у сфері послуг 

підкреслюється існуванням багатьох наукових досліджень цієї проблеми, які 

свідчать, що навіть у найрозвинутіших економіках США та Європи є численні 
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можливості  для поліпшення результатів вимірювання продуктивності у сфері 

послуг та підкреслюють нерівномірність покращення ситуації в цій сфері 

економічних взаємовідносин [412].  

На нашу думку, покращити результати вимірювання ефективності у сфері 

послуг можна декількома шляхами: 

1) уніфікація методологій вимірювання на основі застосування 

передового міжнародного досвіду; 

2) зміна методики вимірювання ефективності гетерогенних послуг 

(наприклад: оптової та роздрібної торгівлі, транспортних та комунікаційних 

послуг); 

3) проведення додаткових досліджень оцінювання послуг та розробка 

концептуальної моделі ефективності тих видів послуг, які залежать від 

принципів функціонування національної економічної системи, законодавства, 

рівня державного регулювання, звичаїв, традицій тощо (наприклад, фінансові 

послуги). 

Наявні емпіричні дослідження можуть дати лише початкове уявлення про 

ступінь відхилення у вимірюванні рівня ефективності послуги та його вплив на 

показники сукупного зростання ефективності. Вони не в змозі вирішити 

проблеми вимірювання ефективності, які стають все більш очевидними у сфері 

послуг. У деяких країнах останнім часом здійснюються певні кроки до 

поліпшення методології вимірювання в галузях фінансових, страхових та 

інформаційних послуг. Проте, подальший постіндустріальний розвиток вимагає 

поліпшення розуміння рушійних сил зростання та міжнаціональних 

відмінностей у показниках динаміки ефективності сфери послуг. 

Багатовимірний підхід. Враховуючи проведені дослідження методів 

вимірювання ефективності сфери послуг, вважаємо потрібним розроблення 

нового багатовимірного підходу до визначення цього показника. Виникнення та 

розроблення такого багатовимірного підходу пов’язане зі специфічними 
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характеристиками послуги та зростанням у постіндустріальній економіці галузей 

інформаційних знаннєвомістких послуг, які суперечать абсолютизації 

загальновживаної концепції ефективності. Постійні дискусії щодо питання, що є 

результатом виробництва або виконання послуги на даний момент часу, наявні  

визначення або індикатор ефективності не мають значних переваг над іншими 

методами вимірювання. Виникає необхідність відмовитися від категорії 

―вимірювання‖ на користь категорії ―оцінювання‖. Сутність такого 

багатовимірного підходу може полягати у рекомендації відмови від 

абсолютизації показника ефективності (або темпів зростання), що характерний 

для індустріальної економіки, та заміні його гнучкою системою оцінювання 

результатів сервісної активності, в  якій показник ― продуктивність ‖ є  одним з 

багатьох. Інтеграція такого підходу до системи методів вимірювання, яку ми 

описували раніше, лише збагатить економічну науку та теорію сфери послуг. 

 Багатовимірний підхід до оцінювання ефективності послуги відбувається 

шляхом виокремлення економічних та суспільних вимірів: 

1) індустріально-технологічного Ғ результати виробництва визначаються 

в категоріях вартості, потоків товарів та технологічних операцій; 

2) ринково-фінансового Ғ в якому визначають обсяги виробництва з 

позиції вартості та кількості валютно-фінансових операцій; 

3) родинного або внутрішнього Ғ де головними чинниками є 

міжособистісні взаємовідносини, співчуття, довірчі відносини, що 

консолідуються протягом тривалого періоду часу, та в аспекті якості 

взаємовідносин розглядаються як ключовий фактор в оцінці результатів 

виробництва; 

4) суспільного або громадського Ғ де соціальні взаємовідносини 

ґрунтуються на загальному інтересі та прагненні до рівності, чесності, 

справедливості; 
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5) інноваційного Ғ ключовими факторами є творчість та людське 

натхнення; 

6) репутаційного Ғ основним фактором є ділова репутація організації. 

Кожен з цих вимірів повʼязаний із певним видом результатів виробництва 

послуги або результатом її надання, які  можуть бути розглянуті в аспекті різних 

часових горизонтів — короткострокового та довгострокового.  

Ці різні види результативності виробництва послуги можуть або суперечити 

або посилювати один одного. Наприклад, високий рівень суспільної 

ефективності, виражений у додаткових суспільних квазіблагах, може призводити 

до погіршення технічної результативності (продуктивність) або ринкової 

результативності (конкурентоспроможність). Така ситуація може призвести до 

необхідності обмеження надання таких видів неринкових послуг через 

механізми приватизації або зміни підходів до державного управління. 

Аналогічно  поліпшення технічних результатів може призвести до покращення 

ринкових. Така ситуація може, наприклад, трапитися у сфері банківських послуг, 

коли технологічно спрощується доступ до кредитних ресурсів через он-лайн 

кредитування без дотримання певних умов безпеки для кредитного портфеля. 

Але реальна ситуація в економіці  навпаки може  призвести до посилення та 

доповнення результативності різних вимірів один одним. Наприклад, 

поліпшення показників родинної (внутрішньої) продуктивності за зростання 

рівня лояльності споживачів, як правило, позитивно впливає на ринкові 

показники. Крім того, поліпшення технічної результативності може викликати 

зростання ринкової результативності — збільшення кількості відкритих 

банківських рахунків у розрахунку на одного найманого працівника, ймовірно, 

буде супроводжуватися зростанням рівня чистого банківського продукту у 

розрахунку на одного працівника. Дані, наведені у дод. Д, ілюструють 

багатовимірний підхід до сучасних послуг в умовах постіндустріальної 

економіки на прикладі страхової послуги. 
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У випадку страхової послуги технологічна або індустріальна її ефективність 

є лише одним із вимірів результативності її надання. У сучасних умовах 

постіндустріальної економіки їй властивий також і суспільний результат 

надання. Суспільна ефективність та доцільність, необхідність послуги властива 

не лише ринковим послугам, як вважає багато вчених. Ринкові страхові 

організації також мають соціально ефективну активність, зокрема, вони можуть 

обмежувати доступ до приватних персональних даних своїх клієнтів або 

встановлювати різну структуру страхової премії з метою вирівнювання 

відмінностей між різними соціальними групами або навіть поколіннями людей. 

Більш того, на прикладі страхових послуг можна кількісно визначити внутрішню 

ефективність. На нашу думку, зростання рівня лояльності споживачів та 

зменшення темпів обороту споживачів, що відбулося внаслідок поліпшення 

якості страхової послуги, можна вважати кількісним показником родинної 

ефективності її надання. Зміни обсягів виробництва та частки соціальних 

квазіблаг може бути деякою мірою індикатором суспільної ефективність. Щодо 

інноваційного вимірювання ефективності страхової послуги (див. дод. Д), можна 

припустити, що темпи зростання та впровадження інновацій в операційну 

діяльність страхової організації або рівень чи частка у відсотках вирішених 

проблемних питань, або частка кодифікованих рішень проблемних питань, що 

були застосовані у повсякденній операційній діяльності страхової організації, 

можна вважати показниками її інноваційної ефективності. 

 Однією з яскравих ознак постіндустріального суспільства є швидкий 

інноваційний розвиток, який реалізується та супроводжується виникненням 

нових форм, методів та механізмів ведення підприємницької діяльності. Зокрема, 

однією з форм реалізації інноваційного потенціалу суспільства є так звані центри 

co-working або колективний офіс, як особливі моделі організації робочого часу 

людей з різними типами зайнятості у єдиному робочому просторі, гнучкою 

організацією робочого простору, формуванням єдиної спільноти учасників та 
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особливої внутрішньої культури. Послуги таких організацій  локальні та за своїм 

призначенням спрямовані на інтенсифікацію та підтримку підприємців-

початківців. У дод. Е наведено приклад застосування методології 

багатовимірного визначення ефективності для такої інноваційної послуги 

шляхом об’єднання двох змінних:  

1) просторовий символічний аналіз різних вимірів виробничого 

процесу; 

2) просторово-часовий аналіз, за якого: короткостроковий період тобто 

час,  необхідний для забезпечення прямого результату послуги, відповідає часу, 

який підприємці-початківці проводять у колективному офісі; довгостроковий 

період — час, необхідний для забезпечення опосередкованого результату 

послуги. Починається, коли підприємці залишають простір колективного офісу. 

Аналізуючи дані, наведені у дод. Е, можна зробити висновок, що 

індустріальний та технологічний вимір ефективності послуг колективного офісу 

концентрує свою увагу на процесах виробництва послуг хостингу, розміщення, 

консультування та навчання, а  довгостроковими орієнтирами стають створення 

нових робочих місць та активізація підприємницької діяльності. У ринковому та 

фінансовому вимірі головним прямим результатом цих послуг є доступ 

підприємців до більш низької вартості послуг та фінансових ресурсів, а у 

довгостроковому періоді опосередкованими результатами є зростання обсягів 

продажу та прибутку для організацій, заробітної плати найманих працівників, 

податкових надходжень. 

Щодо родинного виміру, то колективні офіси можна розглядати як місце, 

призначене для поліпшення якості та сприяння формальним та неформальним 

відносинам, тривалі взаємовідносини, залучення до внутрішніх та зовнішніх 

мереж. Такі взаємовідносини у довгостроковій перспективі допомагають 

збільшувати рівень можливості  щодо місцевості, де перебувають такі 

організації. 
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  Крім того, у колективних офісах можна відзначити елементи суспільного 

виміру ефективності, наприклад, забезпечення підтримки конкретних груп 

населення або регіонів із недостатнім рівнем соціально-економічного розвитку. 

У довгостроковому періоді результатами даних послуг стають суспільна 

згуртованість та регіональний розвиток. На додачу, виникнення та розвиток 

нових видів послуг, підтримка інноваційних проектів є прикладом прямого 

результату інноваційного виміру ефективності послуг колективних офісів. 

Прикладами ж опосередкованих довготермінових результатів є створення 

підприємницької та інноваційної інфраструктури, консолідація регіональних 

інноваційних систем. У репутаційному вимірі послуги колективного офісу 

виробляють додаткову цінність для місцевих органів влади у вигляді 

позитивного ділового іміджу та інвестиційної привабливості, що є дуже 

важливим фактором економічного зростання як у короткостроковому, так і у 

довгостроковому періодах. 

Отже, процеси структурних перетворень останніх десятиріч призвели до 

перетворення розвинутих економік світу на сервісні. Відсутня єдина наукова 

теорія, яка здатна обґрунтувати причини зростання обсягів сфери послуг. 

Традиційні наукові підходи пояснюють ці процеси причинами зростання рівня 

доходів споживачів та очевидною низькою відносною ефективністю у сфері 

послуг. Підкреслюючи справедливість цих наукових поглядів, сучасні 

економічні дослідження зараховують до основних рушійних сил зростання 

сфери послуг зміни, що відбулися в основних факторах виробництва, 

виробничих системах, структурі ринків та інституційні зміни. Ці зміни пов’язані 

з такими факторами як постіндустріальні зміни на користь інформатизації 

суспільства, глобалізація, демографічні та територіальні зміни. Серед них 

особливо вирізняються такі: 

1) інтеграція між товарами та послугами, що призвело до зростання 

попиту на професійні послуги; 
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2) взаємозв’язок між інноваціями, технологічними змінами та 

послугами; 

3) зростання ролі та значення людського капіталу та високого рівня 

кваліфікації найманих працівників; 

4) зростання ролі держави в економіці шляхом зміни інституційного 

середовища. 

Наукова дискусія щодо ефективності сфери послуг демонструє, що 

основним її предметом є визначення категорії ―ефективність‖ та методологія її 

вимірювання. Головним питанням стає вплив низького рівня ефективності у 

сфері послуг на уповільнення темпів економічного зростання, спричинене 

провідною роллю та значенням цієї сфери в економіці постіндустріального 

суспільства. Останніми роками класичні дослідження У. Баумоля та теорія 

―економічної хвороби‖ стала об’єктом критичного аналізу. Основні зміни в цій 

науковій концепції були спричинені посиленням міжгалузевих зв’язків, 

зростанням ролі інформаційно-комп’ютерних технологій, визначенням основних 

проблем з вимірюванням рівня продуктивності послуги. Таким чином, рівень 

продуктивності послуги стає лише одним з аспектів загального зростання цієї 

сфери. 

Вплив помилок у визначенні сутності категорії ―ефективність‖ та 

методології її вимірювання у сфері послуг на темпи сукупного економічного 

зростання одночасно з неоднорідністю рівня ефективності всередині сфери 

послуг між її галузями вимагають подальших наукових досліджень. Ця 

проблематика може бути цікавою не лише для політекономічних досліджень, 

адже суб’єкти сфери послуг самі мають велику кількість передумов та 

можливостей для зростання рівня та темпів власної продуктивності. З цієї 

причини в багатьох країнах розробляються державні програми та проводяться 

активні дослідження, спрямовані на поліпшення цих аспектів, міжнародні 

організації активно працюють з метою поліпшення інформаційної бази та її 
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аналізу в галузях фінансових, страхових та інших професійних, знаннєвомістких 

послуг. Це правильний шлях для покращення методології, зростання точності 

вимірювання ефективності в сфері послуг, розширення та поглиблення 

наукового знання щодо детермінант зростання і міжнародних відмінностей, які 

лежать в основі функціонування і зростання ефективності послуг.  

 

 

4.2. Модернізація сфери послуг для забезпечення соціально-

економічного розвитку 

 

Протягом останніх років дослідження сфери послуг питання їх якості стає 

основним та привертає до себе особливу увагу з боку дослідників та практиків. 

Основною причиною посилення уваги до модернізації сфери послуг є значний 

вплив якості сучасних послуг на рівень задоволення потреби споживача, рівень 

його споживчої лояльності до виробника та ступінь рентабельності процесу 

виробництва послуги. В умовах переходу до постіндустріального суспільства 

змінюється основна мета діяльності суб’єктів економічних взаємовідносин —від 

простої максимізації прибутку до максимізації прибутку через максимізацію 

рівня задоволення потреби споживача. Вплив глобальної конкуренції змушує 

підприємців зосереджувати свою увагу не лише на самому процесі виробництва 

послуги, а й на процесах постійної взаємодії зі споживачем та його ресурсами. За 

таких умов механізм функціонування сервісних організацій значно 

трансформується. До основних передумов цих трансформаційних перетворень, 

на нашу думку, варто зарахувати: 

— зростання швидкості та ареалу поширення інформації серед споживачів; 

— зростання уваги товаровиробників до гнучкості організаційних та 

виробничих процесів; 

— виникнення потреби одночасної координації великої кількості 

виробничих процесів та робота з великими масивами інформації; 
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— зростання масштабів залучення до основних процесів прийняття 

управлінських рішень найманих працівників; 

— виникнення необхідності контролю за операційної діяльністю 

підприємства в режимі реального часу; 

— зростання впливу конкурентної боротьби на інноваційний розвиток 

підприємства та необхідність постійного оновлення асортименту 

продукції; 

— інтеграція до виробничого процесу ресурсів споживача та підвищення 

швидкості реагування на його потреби; 

— полегшення доступу до економічної інформації завдяки сучасним 

телекомунікаційним системам та інформаційним комп’ютерним 

технологіям; 

— зростання інтенсивності світових економічних взаємозв’язків; 

— інтенсифікація процесів кастомізації, підвищення гнучкості та 

зростання ефективності процесів кастомізації послуг. 

Такі фактори трансформації постіндустріальної ринкової системи, як 

відкриття ринків, підвищення  інтенсивності використання інформаційних 

технологій, зростання рівня освіти, знань та інформованості споживачів, роблять 

якість послуг основною конкурентною перевагою, а високу якість послуг — 

основною умовою модернізації сфери послуг. 

У сучасній науковій літературі існує декілька основних підходів до 

визначення категорії ―якість послуги‖, що орієнтуються на різні властивості 

послуги, процеси надання або результати послуги. 

1) Досконалоорієнтований підхід. Категорія якості розглядається в 

аспекті філософії Платона та його визначення категорії ―краса‖, яка асоціюється 

з якістю. Якість послуги постає як синонім досконалості. Послуга у цьому 

випадку має особливі неперевершені властивості. Такий підхід ґрунтується на 

філософських дослідженнях та, на нашу думку, не має великого практичного 

економічного значення, бо унеможливлює попередній розрахунок рівня якості з 

боку споживача. Важливим тут є підтвердження наявності взаємозв’язку між 
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властивістю гетерогенності послуги та сприйняття її якості, визначення рівня 

якості послуги.  

2) Продуктоорієнтований підхід. У цьому випадку якість розглядається 

як набір корисних властивостей, притаманних кінцевому результату надання 

послуги. Результат надання якісної послуги має більший набір корисних 

властивостей ніж неякісної. Такий підхід ґрунтується на можливості кількісного 

розрахунку корисних властивостей надання послуги або на її матеріальних 

елементах. На практиці зазвичай дуже важко виділити та ідентифікувати 

матеріальні результати надання послуги. Крім того, категорія ―корисна 

властивість‖ є суб’єктивною та залежить від визначених обставин. Якість 

послуги тим вища, чим ближче її результат відповідає потребам та уяві 

споживача про можливість задоволення цих потреб. Крім того, велика кількість 

споживачів ототожнюють критерії ―якість послуги‖ та ―властивість послуги‖, що 

робить цей підхід занадто суб’єктивним.  

3) Процесорієнтований підхід. Якість послуги розглядається як 

відповідність стандартам її надання. Такі визначення якості послуг ми можемо 

знайти в роботах П. Кросбі [250] та Г. Тагучі [406]. Вчені акцентують увагу на 

необхідності контролю та управління якістю послуги в процесі її виробництва та 

надання, фокусуються в основному на внутрішніх факторах забезпечення якості 

послуги. Практичне значення цього підходу полягає у можливостях його 

застосування для оцінки якості послуг з трансформації особливих власних 

ресурсів споживача або стандартизованих масових послуг (пошта, громадський 

транспорт, громадське харчування,фінансові послуги тощо).  

4) Споживачорієнтований підхід. Тут основна увага приділяється 

зовнішнім факторам забезпечення якості послуг. Якість послуги — рівень 

задоволення потреби споживача. Таке визначення ми бачимо у працях В. 

Демінга [257], А. Фігенбаума [269], К. Ішекави [302]. Їхні дослідження 

ґрунтуються на твердженнях щодо можливості ідентифікації потреби споживача 

та технології її задоволення. Частково цей підхід можна порівняти з 

процесорієнтованим підходом до визначення якості послуги, бо потреби 
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споживача безпосередньо вмонтовані в технологію надання послуги, але на 

стадії трансформації ресурсів рівень якості послуги вже визначається по-іншому. 

Такий підхід до визначення якості послуги найбільш практично значущий для 

послуг в постіндустріальній економіці — висококонтактних зі споживачем, 

знаннєвомістких, висококастомізованих (лікування, освіта, правові та 

консультативні послуги тощо). 

5) Вартісноорієнтований підхід. Якість послуги асоціюється з 

витратами товаровиробника та ціною для споживача. Фокусування даного 

підходу також спрямоване на внутрішні фактори забезпечення якості. 

Стверджується, що завжди існує компроміс між якістю, ціною та доступністю 

послуги. Товаровиробники зі свого боку, використовуючи ці категорії, 

створюють алгоритм оцінки її якості. Дуже важливими в цьому підході є 

визначення ринкових сегментів та високий рівень технології надання послуги. 

Даний підхід характерний для робіт Дж. Грукока [290]. 

Зазначимо, що в умовах постіндустріального суспільства основною 

властивістю послуги визначається її нематеріальність. Споживач послуги не 

може оцінити її якість до моменту купівлі та споживання. Наприклад,            Дж. 

Мейстер [335] у своїх роботах зазначає, що споживач оцінює якість послуги, 

порівнюючи сприйняття того, що він отримав, зі своїми сподіваннями на 

отримання тих чи інших результатів та переваг. Сподівання та сприйняття є 

емпіричними відчуттями та за своєю сутністю  є нематеріальними, такими, що не 

можна стандартизувати або виміряти. На нашу думку, в теорії послуг доцільно 

змінити категорію ―сподівання‖ на категорію ―вимога‖, що дасть можливість 

кількісного аналізу якості послуги.  Враховуючи нематеріальну характеристику 

послуги та особливості становлення та розвитку постіндустріальної економіки, 

ми підтримуємо клієнтоорієнтований підхід визначення категорії ―якість 

послуги‖. Сформуємо таке визначення: якість послуги — послідовна 

відповідність основних ознак, процесу та результатів надання послуги потребам 

споживача.  
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Якість послуги — категорія багатовимірна. Зміни, що відбуваються в 

сучасному суспільстві, вносять постійні до визначення генетичних детермінант 

якості послуги в економіці та їх еволюції у постіндустріальному суспільстві. 

Один з найавторитетніших дослідників послуг К. Гронрус [289] зазначав, 

що якість послуги є сумарним показником таких трьох факторів: 

1) технічна якість результату надання послуги — тобто фактичний 

результат сервісної дії. Часто фізичний результат надання послуги може бути 

оцінений споживачем об’єктивно. На прикладі послуги з ремонту автомобіля ми 

можемо визначити фактичним результатом сервісної дії наявність у визначений 

час придатного до використання охайного автомобіля; 

2) функціональна якість процесу надання послуги — цей елемент якості 

послуги є результатом безпосередньої взаємодії між виробником і споживачем 

та часто сприймається обома сторонами суб’єктивно. Сюди можна зарахувати  

такі: ступінь ввічливості обслуговуючого персоналу, фізичний стан надання 

послуги, супутні процеси обслуговування тошо. 

3) корпоративний імідж сервісної організації — фактор, що 

безпосередньо повʼязаний із рівнем та якістю сприйняття споживачем сервісної 

організації. До нього відносяться технічне та функціональне оснащення 

сервісної організації, ціна послуги, фізичне розташування сервісної організації, 

наявність сайту, компетентність найманих працівників тощо. 

У подальших дослідженнях якості послуг, які ми можемо знайти в роботах 

Ю. Літінена та Дж. Літінена [322] також стверджується, що якість послуги має 

три виміри: 

1) фізична якість — складається з якості залучених до процесу її 

виконання ресурсів, обладнання та приміщення виробника; 

2) корпоративна якість — складається з іміджу товаровиробника серед 

споживачів; 

3) інтерактивна якість — відтворюється у процесі взаємодії між 

споживачем та працівниками сервісної організації, а також може відтворюватися 

у процесі взаємодії між споживачами послуги. Вдалим прикладом відтворення 
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інтерактивної якості послуги можуть бути освітні послуги післядипломної освіти 

(наприклад, програми ―Executive MBA‖),  коли висока якість надання послуги є 

сумою впливів на студента як викладачів або лекторів, так і в процесі поширення 

досвіду між студентами — учасниками процесу навчання. 

У процесі визначення якості послуги потрібно чітко розрізняти якість 

процесу надання послуги та якість результату надання послуги. Цей розподіл, на 

думку вчених, і призводить до визначення вищезгаданих трьох детермінант 

якості послуги.  

На нашу думку, з метою забезпечення соціально-економічного розвитку 

виникає потреба у значному розширенні переліку факторів, що впливають на 

якість послуги. Адже швидкі темпи науково-технічного прогресу та зростаюча 

роль інновацій в економічному житті людини призводять до постійної 

трансформації технології надання більшості традиційних та виникнення нових 

видів послуг. Зазначимо, що якість послуги забезпечується її виробником, 

детермінанти, які визначають якість послуги, відносяться до виробника послуги. 

Основними детермінантами в умовах постіндустріального суспільства вважають: 

1) надійність послуги — здатність виробника забезпечити надання 

послуги в запланований час, у запланованому місці та незалежно від 

несприятливих обставин, що були зумовлені внутрішніми чинниками та / або 

факторами зовнішнього середовища; 

2) зворотність реакції — здатність забезпечити оперативне реагування 

на погіршення якості послуги під час її надання або на трансформацію структури 

(інтенсивності) потреби споживача; 

3) кастомізація послуги — готовність та здатність виробника 

підлаштовувати технологію та/або результат надання послуги з метою 

максимізації рівня задоволення потреби споживача; 

4) достовірність послуги — ступінь довіри до технології надання 

послуги з боку споживача, до цього фактора можна також зарахувати репутацію 

та довіру до виробника послуги; 
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5) компетентність — здатність виробника забезпечити необхідний для 

технології рівень освіти, знань, професійних навичок, інформаційного 

забезпечення найманих працівників; 

6) доступність послуги — здатність забезпечити фізичну та просторову 

доступність, швидкий контакт споживача з послугою; 

7) якість персоналу — здатність обслуговуючого персоналу 

забезпечити високий рівень люб’язності, ввічливості з боку найманих 

працівників виробника у процесі надання послуги; 

8) безпечність послуги — здатність забезпечити фізичну та фінансову 

безпеку споживача, високий рівень конфіденційності; 

9) комунікативність послуги — здатність виробника забезпечити 

швидку та адекватну комунікацію та інформування споживачів, подолання 

мовних бар’єрів споживача і виробника; 

10) матеріальна забезпеченість — здатність виробника забезпечити 

необхідний для технології надання стан будівель, обладнання, персоналу; 

11) споживча орієнтованість — здатність виробника забезпечити 

високий рівень розуміння потреб споживача, індивідуальну увагу до споживача, 

розподіл споживачів за еластичністю попиту тощо. 

Важливість та частка кожної з детермінант якості у визначенні кінцевого 

результативного її рівня залежить від природи послуги, рівня її стандартизації та 

масовості. 

Дані детермінанти якості послуги є синтетичними факторами, які були 

визначені нами у результаті досліджень робіт вчених-економістів                      А. 

Парасурмана, В. Цейсамла, Л. Беррі [364], Д. Гарвіна [278], Дж. Стюарда та                 

К. Волша [400], що приділяли особливу увагу питанню якості послуги. 

На основі описаних детермінант якості послуги можна розробити графічну 

структурно-логічну схему формування та визначення якості послуги в умовах 

постіндустріальної економіки. У цій схемі (рис. 4.3) маємо можливість 

визначити проблеми формування якісної послуги та віднайти можливі резерви 

підвищення її якості. На рис. 4.3 відображені основні етапи формування якості 
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послуги, взаємодія між ними, також встановлений зв’язок між ключовими 

фазами діяльності сервісної організації — виробника послуги, які мають 

безпосереднє відношення до забезпечення високого рівня якості послуги. Етапи, 

які визначені в ній як ―проблема‖, є основними бар’єрами для досягнення 

високого рівня обслуговування та, відповідно, високої якості послуги. 

Аналізуючи рис. 4.3, звернемо особливу увагу на недоліки, властиві процесу 

надання послуг в умовах постіндустріалізму. 

Проблема №1. Невідповідність споживчих очікувань та їх сприйняття 

виробником послуги. У реальній економіці завжди може виникнути ситуація, 

коли виробник має неправильні відомості щодо потреби та очікування 

споживачів. Це призводить до неякісного планування самого процесу надання 

послуги, починаючи з самого початку організації сервісної діяльності. Основною 

причиною цієї ситуації є низький рівень уваги виробника до потреб 

індивідуального споживача або ринку в цілому. Виправлення цього недоліку 

вимагає застосування особливих інструментів аналізу кон’юнктури ринку, 

методів управління підприємством, фокусування на потребах індивіда. 

Проблема №2. Неможливість трансформації споживчих очікувань у 

технологію надання послуги. Виникає через нездатність виробника 

послугимаксимально підлаштувати технологію її надання під особливі 

індивідуальні потреби споживача. Виникає в процесі створення технології 

надання послуги. До основних причин її виникнення такі: застарілі технології 

надання послуги, низький рівень кастомізації, масовий характер послуги, зміна 

індивідуальної потреби споживача протягом короткострокового періоду. 

Методом вирішення цієї проблеми є ретельне дослідження структури потреби 

споживача у процесі організації та планування технології надання послуги, зміна 

технології надання послуги з використанням іншого набору факторів 

виробництва. 
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Рис. 4.3. Формування та визначення якості послуги в умовах 

постіндустріальних трансформацій 
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Проблема №3. Недотримання технології виконання послуги. Навіть 

існування чітких та зрозумілих стандартів або логічної та послідовної технології 

виконання послуги не може гарантувати забезпечення її максимальної якості. 

Основними причинами цієї ситуації можуть бути такі: не відповідний фізичний 

або емоційний стан людини, низька кваліфікація обслуговуючого персоналу, 

плинність виробничих кадрів, похибки в процесі виконання послуги. Шляхи 

вирішення цієї проблеми полягають у площині підвищення якості трудових 

ресурсів або поліпшенні залученого до процесу технологічного обладнання. 

Проблема №4. Неякісна зовнішня комунікація у процесі надання послуги. 

Споживчі очікування доводяться до виробника завдяки каналам його зовнішньої 

комунікації з ринком. Реалістичні очікування індивіда зазвичай сприяють більш 

позитивному оцінюванню ним якості послуги. Саме тому для сервісних 

організацій дуже важливо надати споживачу через канали своїх зовнішніх 

зв’язків вичерпну та адекватну інформацію про якісні характеристики власної 

послуги. 

Проблема №5. Невідповідність споживчих очікувань  та отриманих 

результатів від послуги. Сприйняття якості послуги споживачем залежить від 

відповідності споживчих очікувань та кінцевого результату надання послуги. 

Подолання вищезазначеної невідповідності  у підсумку залежить від вирішення 

всіх виробничих проблем, проблем комунікації, якісної оцінки та сприйняття 

потреби споживача або ринку, повної та достовірної інформації про природу та 

характеристику послуги.  

Структурно-логічна схема формування та визначення якості послуги 

характеризується як основний діагностичний інструмент якості послуги у 

теоретичних дослідженнях та на практиці. Її використання полегшує процес 

ідентифікації проблеми всередині великої кількості змінних чинників, які 

впливають на формування якості послуги з боку її пропозиції. Особливістю цієї 

моделі є високий рівень концентрації на потребах споживача, а її використання 

дасть можливість визначити основні чинники, які впливають на якість послуги з 

погляду споживача. 
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Зважаючи на суб’єктивність сприйняття якості з боку споживача та 

товаровиробника, особливою проблемою є кількісний вимір якості та його 

можливе аналітичне або графічне моделювання. Враховуючи вищенаведені 

результати досліджень, можемо визначити, що якість послуги — це суб’єктивна 

категорія виміру відповідності процесу та результату послуги потребам 

споживача. Ступінь задоволення потреб споживача є основним  мірилом її 

якості. Більшість послуг у постіндустріальній економіці надаються у 

безпосередній присутності споживача, тому їх якість формується не лише під 

впливом результату, а й у процесі виконання та споживання. На основі даного 

твердження можна сформувати модель певного континууму який складається з 

трьох частин (рис.  4.4).  

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Графічна модель континууму визначення якості послуги         у 

постіндустріальному суспільстві 

Незадовільна якість — початок цього континууму. Ідеальна якість —кінець. 

Задовільна якість триває протягом усього континууму. Множинність точок 

континууму становить різні градації якості. Використовуючи цю модель, ми 

можемо запропонувати особливий підхід до кількісного визначення якості 

послуги в умовах постіндустріальної економіки.    

Аналітично можна визначити якість послуги за цією моделлю за формулою 

(4.1)  

                                   PSQ =РСЕ + APQ +AOQ                                            (4.1) 

де РСЕ — попередні споживчі очікування; 

    APQ — фактична якість процесу надання послуги; 

    AOQ — фактична якість результату надання послуги; 

Незадовільна 

Вимірювання 

ефективності в сфері 
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Висока  

                                    Задовільна якість 
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     PSQ — отримана якість послуги. 

Пропонована модель припускає, що попередні споживчі очікування 

порівнюються з фактичною якістю процесу надання та результатом надання 

послуги, на підставі чого формується кінцевий результуючий показник якості 

наданої та спожитої послуги. Визначимо детальніше ці категорії: 

1) попередні споживчі очікування — ідеальний образ індивіда щодо 

його майбутніх результатів від споживання послуги. На його формування 

впливають такі фактори: сутність, структура та інтенсивність потреби; 

інформація та знання, отримані в результаті минулого споживання; інформація 

та знання, отримані в результаті спілкування з іншими споживачами; ринкова 

інформація; ціна. Виходячи зі структури детермінант попередніх споживчих 

очікувань, зазначимо, що виробник послуги має можливість значного 

безпосереднього впливу на очікування споживача; 

2) фактична якість — реальний рівень якості обслуговування, який 

формується в режимі реального часу. Визначається та контролюється 

виробником послуги. Не зважаючи на можливість встановлення стандартів 

обслуговування, якість послуги все-таки визначається її споживачем, а не 

виробником. Отже, дуже важливо правильно визначити потреби споживача, а 

технологію надання послуги та її результат максимально наблизити до 

визначених потреб; 

3) отримана якість — характеризує та визначається рівнем 

задоволення споживача послуги процесом її надання та результатом.  

 Охарактеризувавши ці категорії, визначимо можливі результати кількісного 

виміру якості в результаті використання даної моделі: 

1) задовільна якість послуги — РСЕ = PSQ; 

2) висока якість послуги — РСЕ < PSQ; 

3) незадовільна якість послуги — РСЕ > PSQ. 
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Виробник у процесі надання послуги має забезпечити виконання умови (2) 

або мінімум умови (1). Досягнення цих умов можливе лише шляхом розуміння 

споживчих очікувань індивіда, а не завдяки простому математичному аналізу 

даного континууму. Більше того, у постіндустріальному суспільстві конкурентні 

переваги досягаються шляхом визначення та встановлення максимального 

граничного рівня задоволення споживача порівняно з конкурентами. Це 

потребує повного розуміння структури, природи, інтенсивності, 

платоспроможності потреб споживача та детермінант якості послуги. 

Розробка теоретичної концептуальної моделі якості послуги повинна 

ґрунтуватися на особливих сучасних принципах надання та характеристиках 

послуги як товару. Якість послуги, яка орієнтована на споживача, вимагає від неї 

відповідність споживчим очікуванням та максимальне задоволення споживчих 

потреб та вимог. Проте, це не означає, що виробник послуги має просто 

дотримуватися та використовувати побажання споживачів. Необхідно визначити 

та розуміти ті потреби споживачів, які  вони не можуть висловити вербально, а 

це в свою чергу, вимагає розуміння конкретних обставин та неявних потреб з 

метою якісного їх задоволення за допомогою послуги. Тобто, питання, пов’язані 

з загальними характеристиками послуги — недовговічність, нематеріальність, 

гетерогенність, нероздільніст, як правило, розглядаються з позицій виробника 

послуги, а не її споживача. Отже, якість послуги має сприйматися та визначатися 

виробником на основі спільного, із застосуванням особливих ресурсів 

споживача, виробництва та досвіду споживання. 

На нашу думку, сучасні соціально-економічні трансформації є результатом 

не лише економічних та утилітарних аспектів цінності, а й її соціальних етичних 

та економічних аспектів. Тобто, в умовах постіндустріального розвитку 

людського суспільства якість послуги має ґрунтуватися на її цінності для 

споживача та визначатися  у технологічному, функціональному, емпіричному, 

корпоративному вимірі з урахуванням сталого розвитку. 
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У своєму дослідженні ми підтримаємо думку П. Кемпа [321], який визначав 

п’ять вимірів сталого розвитку: 

1) етичний вимір — базується на моральному взаємозв’язку між 

суспільством сьогодення та майбутнього. У центрі етичного виміру 

міститься передбачення того, чи будуть майбутні людські покоління 

позитивно оцінювати дії сьогоднішніх своїх попередників, чи навпаки — 

засуджувати; 

2)  у центрі уваги соціального виміру — категорія соціальної справедливості 

та потреба у її досягненні сьогодні; 

3) натурфілософський вимір — ґрунтується на припущенні вразливості 

природного середовища життя людини; існують певні межі втручання 

людини в природу, які вона може витримати, а майбутні покоління 

людей будуть залежати від проблем із навколишнім середовищем; 

4) економічний аспект — ґрунтується на розумінні того, що ―сталий‖ 

розвиток вимагає міцної економічної теорії та практики; 

5) правовий аспект — вводить права людини до всіх аспектів людського 

життя, стверджує необхідність суспільного та державного контролю за 

розвитком людської спільноти. 

Ці п’ять вимірів сталості становлять більш глибоке сучасне розуміння 

процесів суспільного розвитку та більш філософське відображення сучасної його 

практики порівняно з класичними підходами до вивчення процесів сучасного 

сталого розвитку [244]. 

Наша концепція ціннісноорієнтованої якості послуги має містити принципи 

мислення сталого розвитку одночасно з принципами лідерства, відповідальності 

та етики, що відповідатиме сучасним вимогам соціально-економічного розвитку. 

Логіка визначення цінності послуги як рушійної сили для відтворення її якості 

полегшує інноваційну якість більшою мірою, ніж у випадках фокусування на 

функціональних та технічних аспектах якості обслуговування. 
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Більшість сучасних сервісних організацій поступово поліпшують якість 

своїх послуг, проте мало хто досягає успіху у створенні сервісних інновацій, які 

генерують нові або змінюють наявні ринки збуту. 

На рис. 4.5 зображена концептуальна модель ціннісноорієнтованої якості 

послуги в умовах сталого розвитку постіндустріальної економіки, яка 

ґрунтується на чотирьох вимірах — технічна, функціональна, емпірична та 

корпоративна якість. В умовах сталого розвитку економічної системи 

ціннісноорієнтована якість має ґрунтуватися на цінностях споживача та 

корпоративних цінностях виробника послуги. Ці цінності повинні бути доведені 

до відома співробітників та споживачів шляхом механізму ринкової комунікації. 

Всі п’ять вимірів сталого розвитку сучасної економіки наявні у моделі з метою 

забезпечення поступового економічного розвитку та просування в суспільстві 

ідеї  ціннісноорієнтованої якості послуг. Взаємозв’язок послуги та оточуючого 

середовища організації забезпечується з використанням механізмів ціни, 

інновації, лідерства та відповідальності. У сучасних постіндустріальних 

економіках модернізація сфери послуг відбувається під впливом структурних, 

операційних та культурних змін, глобалізаційних процесів та науково-технічних 

перетворень. Глобальне співробітництво змінює принципи взаємодії 

зацікавлених сторін у процесах розвитку та навчання, створює можливості для 

економічного та соціального розвитку. Сучасні сервісні організації, які звернули 

увагу на такі зміни та сприйняли їх, матимуть суттєві конкурентні переваги, 

засновані на концепції ціннісноорієнтованої якості послуги. 

На підтвердження такого узагальнення ми можемо розглянути приклад 

всесвітньовідомого підприємства, що функціонує в сфері послуг, — Старбакс 

(Starbucks), у роботі якого наявні всі чотири виміри ціннісноорієнтованої якості 

послуги, які є основою серйозних конкурентних переваг.  

 Технічна та функціональна якість послуги пов’язана з забезпеченням 

якісного процесу відбору та обробки кавової сировини; організація закуповує 
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високоякісну сировину та поширює її під виглядом свіжих та високоякісних 

кавових напоїв, збільшуючи власний асортимент за допомогою різноманітних 

кондитерських виробів, обладнання та аксесуарів, пов’язаних зі споживанням 

кави, додатково забезпечується висока якість операційних процесів 

постачальників з метою зростання сукупної доданої вартості. 

 

Рис. 4.5. Концептуальна модель ціннісноорієнтованої якості послуги     в 

умовах ситуації сталого розвитку людського суспільства 

Джерело: розроблено автором 
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 Емпірична якість символізується категорією досвіду споживання кави в 

окремому місці, яке є привабливим для споживача та захищає його від зовнішніх 

чинників негативного впливу, дає споживачу перепочинок від домашніх та 

професійних проблем. Корпоративна якість належить до робочого місця 

найманого працівника та суспільства, адже основною метою управління 

корпоративною культурою є створення та забезпечення позитивного робочого 

середовища шляхом заохочення професійного зростання та безпечного робочого 

місця. 

Окремою є програма заохочення добровільного покращення якості надання 

послуги з боку найманого працівника. Організація забезпечує наслідування 

принципів сталого розвитку, кодексу поведінки Старбакс, який  був створений у 

2001 р. з метою постачання на ринок високоякісної кави вищого сорту, яка була 

вирощена, розподілена та культивована з дотриманням етичних, соціальних та 

економічних вимог, забезпечених з використанням визначених нами принципів 

сталого розвитку. Основними складовими цінності послуги Старбакс [385] є: 

1) прибутковість — потрібна для забезпечення майбутнього успіху; 

2) пристрасть — постійне створення задоволення для споживача; 

3) відповідальність — забезпечення позитивного впливу на робоче 

місце, суспільство та навколишнє середовище; 

4) досконалість — застосування найвищих стандартів якості для кави. 

Отже, дана організація на основі глобальних інтеграційних процесів 

створює принципово новий вид ціннісноорієнтованої якості послуги з метою 

максимізації рівня задоволення споживчих потреб. 

Тим самим концептуальна модель ціннісноорієнтованої якості послуги, 

скоригована з урахуванням особливостей сучасних тенденцій забезпечення 

сталого розвитку людського суспільства. Вона здатна покращити якість 

сервісного обслуговування в багатьох галузях сфери послуг за умови 

застосовування таких принципів у своїй діяльності: 
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1) концентрація уваги на цінностях споживача та значення цих 

цінностей для організації, а цінності, що пов’язані із корпоративною культурою 

організації, також мають сприйматися позитивно; 

2) проектування та управління якістю послуги має ґрунтуватися на 

принципах сталого розвитку, це гарантує збереження цінності послуги в процесі 

залучення споживача до її створення та у процесі її споживання; 

3) ефективна культивація якості послуги передбачає прийняття та 

створення позитивної привабливої цінності, одночасно уникаючи будь-яких 

зв’язків з негативними споживчими очікуваннями; 

4) застосування організацією принципів ціннісноорієнтованої якості 

має стати стратегією більшості сервісних організацій, адже послуги 

задовольняють потреби вищого рівня, крім того для багатьох споживачів якість 

послуги є ключовим стимулом її споживання. 

Особливого значення набуває виявлення можливостей та адекватності 

використання моделі ціннісноорієнтованої якості послуги в умовах стійкого 

розвитку для галузей фінансових, телекомунікаційних, освітніх послуг, які 

надають широкий спектр послуг: від стандартизованих до висококастомізованих, 

від одномоментних до довготривалих.  

Модернізація сфери послуг на основі ціннісноорієнтованої якості послуги 

передбачає визначення факторів якості з позиції виробника та споживача, не 

протиставляє їх, а використовує паралельно. Це допомагає зрозуміти природу та 

наслідки дефіциту якості послуги, може стати фундаментальною основою для 

забезпечення соціально-економічного розвитку у напрямку постіндустріального 

суспільства, в якому поведінка та потреби людини значно впливають на 

пропозицію послуги та рівень формування її якості.  
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4.3. Вплив сфери послуг на економічне зростання 

 

Тенденцію до зростання частки сфери послуг в обсягах національного 

виробництва та зростання рівня зайнятості в ній властиві більшості країн світу, 

як розвинутим, так  і тим, що розвиваються. На підтвердження цієї тези 

розглянемо дані  табл.  4.4 та 4.5. 

     Таблиця 4.4. 

Частка сфери послуг у структурі національного ВВП 

 

Країна 
Частка сфери послуг, % 

1980 1990 2000 2005 2010 2015 

США 66,0 70,1 75,7 76,9 78,4 80,2 

Велика Британія 48,0 69,4 73,8 77,3 79,2 79,9 

Німеччина н\д 61,9 68,0 69,8 69,1 68,9 

Україна 22,3 29,8 46,6 57,2 62,3 60,0 

 

Джерело: розроблено автором 

 

    Таблиця 4.5.  

Частка зайнятих в сфері послуг 

 

Країна 
Рівень зайнятості у сфері послуг, % 

1980 1990 2000 2005 2010 2015 

США 65,7 70,7 74,3 77,8 81,2 81,3 

Велика Британія 58,9 64,9 73,0 76,2 79,0 79,1 

Німеччина н\д 55,0 63,9 67,8 69,9 70,4 

Україна 26,1 н\д 55,6 60,1 67,6 67,0 

 

Джерело: розроблено автором 

 

Вплив сфери послуг на процеси економічного зростання вперше виявив в 

своїх дослідженнях У. Баумоль у 1967 р. [227]. Він побудував двосекторну 

модель з метою дослідження факторів зростання зайнятості у сфері послуг та 

взаємозв’язку зростання обсягів виробництва та споживання послуг і 

економічного зростання. У результаті цього дослідження він визначив, що темпи 

зростання продуктивності у промисловому виробництві вищі, отже, за умови 
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сталого рівня попиту на послуги та  товари промислового виробництва, рівень 

зайнятості у сфері послуг буде зростати протягом певного періоду часу, а темпи 

економічного зростання будуть знижуватися до того моменту, коли досягнуть 

або наблизяться до темпів зростання продуктивності у сфері послуг. 

 Ґрунтуючись на висновках, У. Баумоль відзначав особливість послуги як 

товару кінцевого споживання. Проте в умовах постіндустріалізму дуже зростає 

роль та значення послуг як ресурсів проміжного споживання для матеріального 

та нематеріального виробництва [381]. Значна вага послуг проміжного 

споживання вимагає потреби у додаткових економічних дослідженнях впливу та 

значення сфери послуг у постіндустріальній економіці, впливу зростання 

зайнятості у сфері послуг на темпи економічного зростання. Така необхідність 

підштовхує нас до побудови власної економічної моделі. Вихідними 

припущеннями для побудови визначимо такі: 

1) головний фактор виробництва — людська праця; 

2) послуги використовуються як для кінцевого,так і для проміжного 

споживання; 

3) людський капітал накопичується щляхом споживання послуг; 

4) продуктивність виробництва у сфері послуг зростає за рахунок 

навчання та осмислення власного виробничого досвіду; 

5) продуктивність сфери послуг зростає протягом часу. 

У своєму дослідженні абстрагуватимемося від сектору сільського 

господарства та розглянемо закриту економіку, що складається з двох секторів 

— промислове виробництво та сфера послуг. У галузях промислового 

виробництва товари виробляються з використанням витрат праці та послуг  як 

проміжні ресурси виробництва. У сфері послуг існують лише витрати праці. 

Споживачі споживають товари промислового виробництва та послуги. Витрати 

послуг як проміжний ресурс можна розглядати у якості аутсортингу для 

підприємств сфери промислового виробництва. Відповідно, організації сфери 

послуг постачають в економіку послуги для кінцевих споживачів та послуги для 

промислових підприємств. 
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 Визначимо виробничі функції для обох секторів економіки 

          
 

        )
     

      )
  

    
     

 )
     

                              (4.2) 

 

  є (0,1); ψ > 0; ψ ≠ 1 

 

𝑄П =  П   h ∙ LП                                                 (4.3) 

 

де 𝑄В — обсяг виробництва промислових підприємств; 

𝑄П — обсяг виробництва сфери послуг; 

LВ — рівень зайнятості у сфері промислового виробництва; 

LП — рівень зайнятості у сфері послуг; 

𝑆 — проміжні витрати послуг у сфері промислового виробництва; 

АВ — продуктивність промислового виробництва; 

h — обсяг використання людського капіталу; 

АП — продуктивність сфери послуг; 

β — позитивний параметр; 

ψ — еластичність взаємозаміщення витрат праці та витрат послуг проміжного 

споживання. 

З метою визначення показника еластичності звернімося до праць                  Н. 

Оултона, який визначав, що для сучасних професійних знаннєвомістких послуг 

показник еластичності є більшим за 1 (ψ > 1) [362]. Людський капітал 

акумулюється через найманих працівників, які споживають послуги, відповідно 

показники LВ та LП мультиплікуються змінною h. 

 Прибуток промислових організацій та організацій сфери послуг визначимо 

як 

                   П     )                            (4.4) 

    П   П       П                                       (4.5) 

де    — ціна товарів промислового виробництва; 

 П — ціна послуг; 

𝜔 — рівень заробітної плати. 
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Вважаємо, що наймані працівники мають економічну свободу та можуть 

вільно переміщуватися між секторами, тоді рівень заробітної плати в обох 

сторонах є рівним. 

З іншого боку розглянемо проблему споживачів. Припустимо, що споживач 

вирішує таку задачу оптимізації свого вибору: 

 

    П       
 

      

     

      )
 

      П   )
     

 )
 

 
                         (4.6) 

 

      )        ≠         

        П    П   𝜔                                          (4.7) 

де    — обсяг споживання на одну особу, розраховується за формулою    
  

 
; 

        — еластичність заміщення між двома видами споживання. 

Ґрунтуючись на багатьох попередніх дослідженнях, визначимо показник 

еластичності   < 1, що показує попит на послуги як нееластичний за ціною. 

  — позитивний параметр, що визначає вагу витрат виробництва; 

𝜑 — позитивний параметр. 

 Така не гомотетична перевага вперше була відображена у роботах Т. 

Іскана [301]. У випадку, коли 𝜑 = 0, споживчі переваги є гомотетичними, отже 

показник еластичності за доходом споживання товарів промислового 

виробництва та послуг дорівнюють 1. За умови, коли 𝜑 > 0, споживачі переваги є 

не гомотетичними, отже еластичність попиту за доходом для промислових 

товарів менше одиниці, а цей показник для послуг більше одиниці. 

Представлений нами позитивний параметр 𝜑 не дуже впливає на показники 

рівня зайнятості. Проте він впливає на динаміку співвідношення споживання 

промислових товарів та послуг (Сп / Св). Хоча У. Баумоль припускав, що 

співвідношення споживання є незначним протягом часу [227]. У нашій моделі 

припущення 𝜑 > 0 та   < 1 відповідає припущенням У. Баумоля. 

 Наступним змоделюємо ринок праці. Припустимо, що сукупний обсяг 

пропозиції праці L є постійним. Отже, умова рівноваги на ринку праці. 
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L = Lв  + Lп                                                                                   (4.8). 

Умови рівноваги на ринку товарів, в свою чергу, можна представити як 

𝑄в = Св                                                                                        (4.9), 

𝑄п = Сп + 𝑆                                                    (4.10). 

У нашій моделі всі промислові товари є товарами кінцевого споживання. 

Послуги, в свою чергу, є предметом кінцевого та проміжного споживання. 

 Окрему увагу у цій моделі необхідно приділити економічному зростанню 

та зростанню продуктивності. У моделі відсутні припущення про накопичення 

капіталу та демографічні зміни в структурі населення. Так єдиним способом 

досягнення економічного зростання є зростання продуктивності. У своєму  

дослідженні ми будемо визначати продуктивність як сукупну продуктивність 

факторів виробництва, тобто її зростання в економіці асоціюється з економічним 

зростанням. Акцентуємо увагу на тому, що показник СПФВ використовується в 

економічному аналізі у випадках, коли розраховується декілька факторів 

виробництва. На противагу цьому, в нашій моделі визначимо працю єдиним 

фактором виробництва. Тобто правильним буде йтися про сукупну 

продуктивність праці, проте будемо використовувати в своїй роботі термін 

СПФВ, тому що він є більш загальним та звичним для економічного аналізу. На 

основі цього припущення сформулюємо аналітичний вираз темпів зростання 

СПФВ у секторі промислового виробництва 𝐺𝑅СПВ: 

  

   П        
 
 
     )

     
 

 
 
     )

    
       )

 
     

     
 

                                  (4.11) 

 

де  GRx =  
  

 
  та відображає темпи зростання змінної х; що стосується сфери 

послуг, то темпи зростання СПФВ у цій сфері економічного життя людини 

можна визначити за такою формулою: 

   ПП                                                     (4.12) 
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Тепер нам необхідно задати показники            та    , які ми 

відобразили в рівняннях 4.11 та 4.12. 

 По-перше, продуктивність, властива для АП, збільшується екзогенно, 

визначимо це так: 

 

 П  )   П        )
 
    

                                                             (4.13) 

 

де  П   — початковий рівень; 

             — позитивні параметри. 

 При визначенні екзогенного та постійного зростання змінної зазвичай 

припускається, що вона зростає з постійною швидкістю, отже використовується 

експонентна функція. Замість цього використовуватимемо більш гнучку 

функцію та трансформуємо з рівняння (13) визначення темпів зростання 

показника АП: 

 

      
 

     
 .                                             (4.14) 

Виходячи з рівняння (14), якщо    , то темпи зростання АП знижуються з 

плином часу і             = 0. 

Рівняння h вимагає в себе декілька специфічних випадків: 

АП{

 П   
                  

 П       )         

 П                         

                                       (4.15) 

Це значить, що  АП стає експоненціальною функцією якщо    , лінійною 

функцією часу, якщо     та константою, якщо       

Далі визначимо  продуктивність в сфері промислового виробництва, АВ. Ми 

припускаємо, що АВ є зростаючою функцією накопичених знань КВ: 

Aв =   
 ,  > 0                                                    (4.16) 

де 𝜙 позначає еластичність АВ до КВ.  
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Припустимо, що накопичення знань відбувається у процесі виробництва та 

є наслідком виробничого досвіду, який постійно зростає, тоді аналітично 

накопичені знання можна визначити так: 

Кв = exp (∫
    )

   )
  )

 

  
                                               (4.17) 

У своїх розрахунках ми використовуємо показник частки зайнятих у 

промисловому виробництві. Крім того, у моделюванні використовується 

показник зайнятості, а не обсягів промислового виробництва з таких причин: 

1) праця є єдиним фактором виробництва; 

2) збільшення обсягів виробництва напряму пов’язане зі зростанням 

зайнятості. 

Отже, з метою спрощення моделі, доцільніше оцінювати виробничий досвід 

у показниках рівня зайнятості у промисловому виробництві. 

 Підставляючи рівняння (4.17) у рівняння (4.16) та диференціюючи його за 

часом, отримаємо: 

         
  

 
)    =     

 П

 
)   .                                  (4.18) 

 Таким чином показник АВ стає зростаючою функцією частки зайнятих у 

промисловому виробництві. Тому, якщо частка зайнятих у сфері послуг зростає, 

відбувається падіння продуктивності в секторі промислового виробництва. 

Наступним етапом розглянемо накопичення людського капіталу h. Згідно з 

поглядами М. Пугно, накопичення людського капіталу відбувається у процесі 

споживання послуг, наприклад освітніх та охорони здоров’я [371]. 

      П
 ,   > 0, 0 < λ ≤ 1,                                   (4.19) 

де   позначає позитивний параметр та відображає ефективність накопичення 

людського капіталу. У нашому припущенні 0 < λ ≤ 1, за таких умов економічне 

зростання не може бути сталим протягом довгого періоду часу, таке твердження 

буде обґрунтовано пізніше. На відміну від дослідження М. Пугно, який робив 

припущення про те, що λ = 1. Замість цього ми вводимо у модель 

продуктивність, специфічну для сфери послуг АП, та припускаємо, що цей 

показник зростає протягом часу, що може змінити зменшувальний ефект від h. 
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 Тепер розглянемо темпи зростання СПФВ для всієї економіки. Звернемо 

увагу на той факт, що в даній моделі послуги споживаються як проміжний 

фактор виробництва у промисловості. У цьому випадку доцільним стає 

використання методу агрегації Е. Домара [259] та відображення аналізованого 

нами показника так: 

    
     

  П
     П  

 П  П

  П
    ПП                             (4.20) 

У нашій моделі ВВП розраховується за формулою:  

ВВП = РВ ∙ СВ + РП ∙ СП = 𝜔L. 

Відповідно до рівняння (4.20) послуги використовуються у вигляді 

проміжного ресурсу, отже сума буде перевищувати одиницю, тобто 

                                      РВ ∙ СВ + РП ∙ СП > ВВП. 

Змоделюємо умови короткострокової рівноваги. У певний момент часового 

проміжку АП, АВ та h є визначеними величинами. Ми отримали ситуацію 

короткострокової рівноваги так: 

1) при вирішенні проблеми максимізації корисності споживачів 

отримаємо функцію попиту на промислові товари та послуги, що залежать від  

РВ, РП та 𝜔; 

2) при вирішенні проблеми максимізації прибутку організації 

отримаємо оптимальне співвідношення LВ S, які будуть залежати від РП та 𝜔; 

3) при вирішенні проблеми беззбитковості організації отримаємо РВ та 

РП, що будуть залежати від АВ, АП, h та 𝜔; 

4) при вирішенні проблеми рівноважного стану товарних ринків 

отримаємо Lв та LП. 

Відобразимо їх аналітично. Вирішуючи проблему максимізації корисності, 

розглянемо функції попиту для промисловості та послуг: 
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Вирішуючи проблему максимізації прибутку виробничих та сервісних 

організацій, тобто вирівнювання між граничною нормою заміщення та 

відносною ціною, отримаємо 

  
   

 
  П

      )                                           (4.23) 

Тобто, послуги промислового споживання є лінійними щодо ефективності 

праці, яку ми визначили як h∙LВ. 

 З позиції умови беззбитковості 
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Отже, відносна ціна може визначитися за формулою 

 П

  
   

 

    
  

 П
 (  

   

 
  П

   )

 

   
                                  (4.26) 

За допомогою рівняння (4.22) можна виразити 𝑄В, як функцію LВ 
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Отже, обсяг виробництва  продукції в галузях промисловості є лінійним 

щодо рівня зайнятості у цій сфері економіки. 

Частку послуг промислового споживання відобразимо за допомогою такого 

рівняння: 

 П 
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 .                                          (4.28) 

 У випадку, коли показник АП є сталим протягом певного періоду часу, 

частка послуг проміжного споживання у промисловому виробництві також є 

сталою. 
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 У випадку зростання АП частка послуг проміжного споживання у 

промисловому виробництві починає зростати якщо ψ > 1, та знижується якщо   Х 

< 1. Як свідчить історичний досвід та статистичні дані, цей показник постійно 

зростає, тому в подальшому аналізі ми будемо вважати, що ψ > 1. 

З позицій досягнення умови ринкової рівноваги СВ = 𝑄В ми отримаємо таке 

рівняння: 
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Розв’язавши його для LB/L, отримаємо 
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Споживання послуг у нашій моделі описується рівнянням СП = 𝑄П ‒ 𝑆, що в 

перерахунку на одну особу можна відобразити як 
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)                            (4.31) 

Виходячи з цього рівняння, норма накопичення людського капіталу 

визначається як 
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 Необхідною умовою для позитивного значення норми накопичення 

людського капіталу  
  

 
 > 0 має бути така нерівність: 
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 .                                              (4.33) 

 Відношення обсягів промислового виробництва та виробництва послуг 

будуть визначатися такими рівняннями: 
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                                                      (4.35) 

 

 Темпи зростання СПФВ у промисловості буде визначатися за формулою 
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G  П       
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 G  .                                  (4.36) 

Отже, темпи зростання показників СПФВ для економіки в цілому будуть 

розраховуватися за рівнянням 

 

   П       
 П

 
) (  

   

 
  П

   )∙ G  П  
 П

 
    ПП            (4.37) 

 У своєму дослідженні потрібно відзначити тенденцію до зростання обсягів 

сфери послуг та відповідні економічні пропорції, які досягають LП/L=1. У 

подальшому аналізі та моделюванні розглядатимемо дві ситуації: 

1) λ =1; 2) 0 < λ < 1. 

У випадку, коли функція накопичення людського капіталу показує постійну 

віддачу від масштабу відносно споживання послуг, це означає ситуацію, коли λ 

= 1, а кожний показник темпів зростання за умови LП/L = 1 буде мати такий 

вигляд: 

    П                                                     (4.38) 

    П      П     П                                          (4.39)    
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    П       ПП     П    П                                (4.41) 

    П       П      ПП      П    П                                 (4.42) 

Рівняння (4.41) та (4.42) свідчать, що показник темпів зростання СПФВ для 

економіки в цілому відповідає аналітичному показнику для сфери послуг. Вони 

також доводять той факт, що у довгостроковому періоді темпи зростання дуже  

залежать від показників продуктивності у сфері послуг АП. Коли   ≥ 0, ці 

рівняння свідчать, що у довгостроковому періоді темпи зростання показників 

значно залежать від зростання продуктивності в сфері послуг  П. 

 У випадку, коли    , показник  П зростає в часовому періоді —  

показник 𝐺𝑅 П   також продовжує зростати в цьому часовому проміжку. Це 

також свідчить і про те, що СПФВ продовжує зростати протягом невизначеного 
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періоду часу та прагне до нескінченності. Відповідно, у випадку    , доти 

доки  П продовжує зростати з плином часу в геометричній прогресії,  рівень 

СПФВ прагне до нескінченності, отже в економіці неефективно дозволити 

постійне зростання  П. На противагу цьому, у ситуації     , а    

залишається сталим 𝐺𝑅 П   прагне до постійного позитивного значення. Тобто, 

темпи зростання економіки є  постійними, позитивними у довгостроковому 

періоді. 

 Узагальнюючи отримані результати моделювання, сформулюємо такий 

висновок. 

 У випадку, коли функція накопичення людського капіталу показує 

постійний рівень віддачі від масштабу щодо споживання послуг, темпи 

зростання продуктивності у сфері послуг мають наближатися до нуля. У цій 

ситуації, що буде виражатися у досягненні частки зайнятих в сфері послуг 

позначки 1, темпи зростання СПФВ для всієї економічної системи будуть 

визначатися як   П   у довгостроковому періоді. 

 Наступним випадком, який ми розглянемо, буде ситуація спадної віддачі 

від масштабу накопичення людського капіталу щодо споживання послуг. Така 

ситуація виникає, коли 0     , а відображаються так: 
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                                                    (4.43) 
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                                       (4.45) 

 

   
 П        ПП     П   П

                                      (4.46) 

   
 П        П  =    ПП     П    П

                           (4.47) 

 Припустимо, що   П  є постійною величиною або темпи його зростання 

менші, ніж геометрична прогресія. Оскільки з рівняння (4.44) відомо, що 
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показник        h не має тенденцій до зменшення з плином часу. Більш того, 

оскільки з рівняння (4.44) видно, що 
    

  
    темпи зростання обсягу 

людського капіталу прагнуть 0 лише у довгостроковій перспективі. Це також 

означає, що показники    П ,    ПП    П   прагнуть до нуля. Тому в даному 

випадку темпи зростання СПФВ для всієї економіки прагнуть до нуля у 

довгостроковому періоді. 

 На відміну від цього, припустимо, що показник  П зростає у геометричній 

прогресії. У такому випадку, навіть якщо показник темпів накопичення 

людського капіталу дорівнює нулю, СПФВ прагне до  . Це означає, що 

економіка буде зростати сталими темпами. 

З метою узагальнення отриманих результатів сформулюємо висновок. 

У випадку, коли функція накопичення людського капіталу демонструє 

зменшення віддачі від масштабу щодо споживання послуг, коли екзогенна 

продуктивність у сфері  послуг залишається постійною або зростає темпами 

меншими, ніж геометрична прогресія, темпи зростання СПФВ для всієї 

економіки прагнуть до нуля у довгостроковій перспективі, якщо тенденції до 

зростання сфери послуг зникли. І навпаки, якщо економічна продуктивність, 

властива для сфери послуг, зростає з постійним темпом  , темпи зростання 

СПФВ для всієї економіки прагнуть до   у довгостроковій перспективі, якщо 

тенденції до зростання сфери послуг зникли. 

Наш попередній аналіз заснований на припущеннях, що тенденція до 

зростання сфери послуг в загальній економіці зберігається, тобто  П     та 

структурні зміни проходять протягом достатнього періоду часу: t   . Проте 

він не виявляє зростання частки зайнятих у сфері послуг, більше того, він не 

розкриває динаміку темпів зростання частки зайнятих протягом 

трансформаційного періоду. Відповідно, спробуємо дослідити частину зайнятих 

в сфері послуг та темпи її зростання протягом трансформаційного періоду з 

використанням аналітичних та чисельних методів. 
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Розглянемо ситуацію постійної віддачі від масштабу накопичення 

людського капіталу. У цьому випадку, відповідно до рівняння (4.37), темпи 

зростання СПФВ для всієї економіки визначаються як 

   П   =  
    

 
(         )     

  

 
)                         (4.48) 

З цієї формули робимо висновок, що еластичність взаємозаміщення витрат 

праці та витрат проміжних послуг, яка була визначена як ψ  не впливає на 

результат. 

Значення показника    П  (0), що відповідає ситуації, за якої зайнятість у 

сфері послуг дорівнює нулю, має бути позитивним: 

   П    )             ))                             (4.49) 

Виходячи з цього, необхідною стає така умова: 

       )                                              (4.50) 

Тут та надалі будемо вважати, що ця умова є справедливою та виконується 

у випадку λ =1. 

Порівнюючи даний показник    П  (0) з показником    П  (1), який є 

результатом виконання умови 
 П

 
  , ми можемо оцінити влив зростання частки 

зайнятих у сфері послуг на темпи економічного зростання в економіці в 

довгостроковому періоді: 

1) Якщо справедливою є нерівність  

   П    )     П                                             (4.51) 

 

 маємо ситуацію збільшення темпів економічного зростання; 

2) Якщо справедливою є нерівність 

   П    )     П                                                (4.52) 

 маємо ситуацію зменшення темпів економічного зростання. 

Виходячи з таких висновків, отримаємо 

   П    )      П    )                                   (4.53) 

 При розрахунку    П   отримаємо висновок, що цей показник є 

квадратичною функцією  П  , яку можна розрахувати так: 
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)                               (4.54) 

Ґрунтуючись на цьому, можна отримати такий висновок. 

Якщо     , темпи зростання СПФВ зростають разом зі зростанням рівня 

зайнятості у цій сфері послуг та наближаються до  . Якщо     , то темпи 

зростання СПФВ знижуються до того часу, коли рівень зайнятості у сфері послуг 

не досягне показника (
 П

 
)   

    

  
), з цього моменту він знову починає зростати 

разом із зростанням рівня зайнятості у сфері послуг та нарешті ці показники 

досягнуть рівня  . 

Цей висновок відображено на рис. 4.6. 

У процесі формулювання висновку припустимо, що рівень зайнятості у 

сфері послуг зростає в часовому проміжку. У нашій моделі показано, що 

зростання продуктивності та рівень зайнятості є показниками, які 

взаємопов’язані та впливають один на одного. Тому маємо їх аналізувати 

одночасно. 

Частка зайнятих у кожному секторі економіки (промисловості та послуг), 

продуктивність кожного сектору економіки, продуктивність всієї економіки 

залежить від        . Отже, якщо ми визначимо початкові значення цих 

показників та розв’яжемо систему диференційних рівнянь, то зможемо 

визначити рівень зміни цих показників у часі. 

Крім того, за допомогою цих результатів ми можемо отримати дані про 

часові зміни всіх показників. 

Проте, слід зазначити, що диференційні рівняння нашої моделі є 

нелінійними, отже виникають певні труднощі з отриманням аналітичного 

розв’язку.  
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Рис. 4.6.1. Умова     та 2                   Рис. 4.6.2. Умова     та 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Рис. 4.6.3. Умова     

Рис. 4.6 Взаємозв’язок показників    П   та відношення зайнятості у 

сфері послуг до загального рівня зайнятості (
 П

 
)  за вихідних різних умов 

 

Джерело: розроблено автором 

 

GR 

O 

Lп/L 

  

1 

  

    

  
 

GR 

O 

Lп/L 

  

1 

  

GR 

O 

Lп/L 

  

1 

  

    

  
 



335 
 

Відповідно, необхідно використовувати числове моделювання, 

використовуючи прикладний програмний пакет ―Maple v.15‖. Ми будемо 

досліджувати три випадки: 

Випадок 1:                                                   (4.55) 

Випадок 2:                                                    (4.56) 

Випадок 3:                                               (4.57) 

У випадках 1 та 2     )      ), а випадку 3 —     )      ). 

Ми встановлюємо додаткові параметри відповідно табл. 4.6, та визначаємо 

умови     )     )=1. На рис. 4.7 — 4.9 відображені результати числового 

моделювання.       

Потім ми змінюємо показник еластичності взаємозаміщення   від 0,1 до 

0,9 з інтервалом 0,1.                                              

Розглянемо випадок спадної віддачі від масштабу накопичення людського 

капіталу. Припустимо умову       у рівнянні (4.36). Тоді отримаємо: 
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    П

      *(  
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)  
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 П
   

+
 
    ПП  

 П

 
                               (4.58) 

     Відзначимо, що показник  П       ПП залежать від часу, а показник h 

залежить від співвідношення 
 П

 
. У цьому випадку аналітичне рішення також 

важко отримати, тому звернемося до числового моделювання. Ми встановлюємо 

параметри згідно з даними табл. 4.6 та початкове значення     )     ) =1. 

Потім змінюємо показник еластичності взаємозаміщення   від 0,1 до 0,9 з 

інтервалом 0,1. 

      Таблиця 4.6. 

Визначені параметри моделювання 

Випадки           

Випадок 1 0,5 0,5 1 0,02 0,015 

Випадок 2 0,5 0,9 1 0,03 0,02 

Випадок 3 0,5 0,5 1 0,02 0,04 
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Рис. 4.7. Результати числового моделювання у випадку ғ 1 

 

 

Рис. 4.8. Результати числового моделювання у випадку ғ 2 

 

 

Рис. 4.9. Результати числового моделювання у випадку ғ 3 
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Таблиця 4.7.  

Визначені параметри моделювання       

Випадок           ψ λ     

Випадок 4 0,5 0,5 1 0,005 0,02 2 0,9 0,01 0,9 

 

Як зазначено у рівнянні (4.42), протягом певного періоду часу показник 

темпу зростання СПФВ для всієї економіки досягає 0. Однак, поряд з 

трансформаційною динамікою, показники частки зайнятих у сфері послуг та 

темпи зростання СПФВ демонструють незвичну та цікаву поведінку.     

                                                                                     

Рис. 4.10.  Результати числового моделювання у випадку ғ 4 

У випадку 4 показник рівня зайнятості монотонно зростає, тоді як 

показник темпів зростання СПФВ спочатку зменшується, потом зростає і, 

нарешті, знову зменшується через деякий час (рис. ғ 4.10).                                                                            

У випадку ғ 4 зміни у темпах зростання показника СПФВ протягом часу 

можна пояснити так: 

1) зростання частки зайнятих у сфері послуг супроводжується одночасним 

зростанням ефекту від навчання та отримання трудових навичок у процесі 

роботи у сфері промислового виробництва, що в свою чергу призводить до 

зменшення темпів економічного зростання; 

2) на другому етапі оскільки частина зайнятих у сфері послуг зростає, 

збільшуються обсяги накопичення людського капіталу та продуктивність 
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сфери послуг починає зростати з плином часу; ці процеси сприяють 

збільшенню темпів зростання СПФВ; 

3) проте, в довгостроковому періоді спостерігається тенденція до зменшення 

позитивного ефекту від зростання рівня зайнятості у сфері послуг на темпи 

зростання СПФВ; цей показник прагне до нуля. 

У табл. 4.8 узагальнені результати моделювання. 

        Таблиця 4.8.  

Тенденції зміни темпів зростання СПФВ за різних вихідних умов 

Умова λ=1       

                    

 П — константа спадає, 

зростає, 

прагне до 0 

спадає, 

зростає, 

прагне до 0 

спадає, 

прагне до 0 

спадає, 

прагне до 0 

    — менше 

експоненціального 

бурхливе 

зростання 

бурхливе 

зростання 

спадає, 

зростає, 

спадає, 

прагне 0 

спадає, 

зростає, 

спадає, 

прагне до 0 

   — експоненціальне бурхливе 

зростання 

бурхливе 

зростання 

спадає, 

зростає, 

прагне 0 

спадає, 

зростає, 

пране 0 

  

Як видно з  таблиці, у випадках коли λ = 1, функція накопичення людського 

капіталу показує постійну віддачу від масштабу, а показник  П також постійний, 

темпи зростання СПФВ зменшуються в міру збільшення частки зайнятих у сфері 

послуг, але до певного періоду часу, вони починають зростати і прагнуть до 

постійного значення незалежно від того, чи використовуються послуги у якості 

проміжного ресурсу виробництва. 

У випадку, коли λ = 1 та    зростає протягом часу, довгостроковий показник 

темпів росту СПФВ продовжує зростання, а рівень СПФВ прагне до 

нескінченності. 

Наступним ми досліджували випадок, за якого функція накопичення 

людського капіталу демонструє зменшення віддачі від масштабу. На нашу 

думку, цей випадок є  більш реальним, аніж попередній з постійною віддачею 

від масштабу. Отже: 
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1) у випадку    постійна величина, темпи зростання СПФВ продовжують 

зменшуватися та прагнуть до нуля в міру зростання частки зайнятих у 

сфері послуг незалежно від того, чи використовуються послуги як 

проміжний ресурс виробництва. У разі зменшення віддачі від масштабу 

тенденція до зростання зайнятих у сфері послуг знижує темпи 

зростання обсягів людського капіталу; 

2) у випадку, коли    менше ніж експоненціальне, темпи зростання СПФВ 

спочатку зменшуються, потім зростають, знову зменшуються протягом 

певного періоду  часу і прагнуть до нуля у довгостроковій перспективі 

незалежно від того, чи використовуються послуги як проміжний ресурс 

виробництва; 

3) у випадку, коли зростання  П експоненціальне, темпи зростання СПФВ 

зменшуються одночасно зі зростанням частки зайнятих у сфері послуг, 

але до певного рівня, потім вони починають зростати та прагнуть до 

постійного значення незалежно від того, чи використовуються послуги 

як проміжний ресурс виробництва. Цей результат є аналогічним до 

того, який ми отримали за умови λ = 1 та                

Узагальнюючи отримані результати моделювання, сформулюємо такий 

висновок. 

Припускаючи, що функція накопичення людського капіталу демонструє 

зменшення віддачі від масштабу щодо споживання послуг, а темпи зростання 

екзогенної продуктивності у сфері послуг зменшуються з часом, то темпи 

зростання СПФВ для економіки в цілому, що супроводжуються зростанням 

частки зайнятих у сфері послуг, спочатку починають зменшуватися, потім 

зростають протягом короткого періоду часу, згодом зменшуються, 

наближаючись до нуля у довгостроковій перспективі. 

Отримані результати свідчать про їх незалежність від використання послуг 

як проміжного ресурсу матеріального виробництва. На додачу, через те, що 

результати моделювання для ситуації коли λ = 1 та  П є сталим, є однаковими з 

випадком коли λ = 1 та  П зростає експоненціально, вони мають вирішальне 
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значення для випадку, коли  П  або h знижуються експоненціально. Коли 

функція накопичення людського капіталу демонструє зменшення віддачі від 

масштабу, тенденція до зростання частки зайнятих у сфері послуг призводить до 

зниження темпів зростання обсягу людського капіталу. Це означає, що у 

довгостроковому періоді темпи зростання СПФВ прагнуть до нуля, якщо 

зростання    не перевищить обсяг зниження накопичення людського капіталу. 

Отже, детальніше пояснимо причини отримання наведених вище 

результатів. Ми обмежимося випадком за якого λ = 1,      та випадком  коли 

      та       . 

Показник темпів зростання СПФВ для економіки в цілому містить такі 

компоненти: 

   П   
    

  П
    П  

 П П

  П
    ПП                           (4.59) 

 

                                             (А)     (В)          (С)       (D) 

 

 

Шляхом математичних перетворень отримаємо такі результати: 

 

   П   (  
 П

 
) (  

   

 
  П

   
)   П  

 П

 
    ПП                       (4.60) 

                                   (А)                        (В)       (С)     (D) 

У випадку, коли λ = 1 та     , частини рівняння А та В зменшуються, 

тоді як частини рівняння С і D зростають з плином часу. Якщо частка зайнятих у 

сфері послуг порівняно невелика, негативний вплив на економіку зменшення 

частин рівняння (А) та (В) значний, тоді як  позитивний вплив зростання частин 

(С) та (D) є навпаки, незначним. Відповідно, темпи зростання СПФВ 

зменшуються. Проте, оскільки частка зайнятих у сфері послуг збільшується, 

позитивний ефект (С) та (D) нівелює та перевищує негативний ефект (А) та (В) 

та призводить до сталого позитивного ефекту зростання темпів СПФВ. 
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Випадок, за якого       та        є більш складним. Частина 

рівняння (А) продовжує зменшуватися з плином часу, якщо ψ   . Частина (С) 

продовжує зростати з плином часу та прагне до одиниці. Частина рівняння (D) 

спочатку зменшується, потім незначно зростає і знову зменшується. Поєднуючи 

ці ефекти, ми можемо стверджувати, що показник    П   спочатку 

зменшується, потім зростає протягом певного періоду часу і знову починає 

зменшуватися, прагнучи до нуля. 

На рис. 4.11 відображено темпи зростання СПФВ для економіки в цілому 

за умови   = 0,5. Частини рівняння (С) та (D) змінюються зі зростання до 

зменшення у зв’язку з тим, що це зумовлено змінами в темпах накопичення 

людського капіталу    . 

 

      П
       *(  

   

 
  П

   
)
 П

 
 

   

 
  П

   
+
 
               (4.32

/
) 

(a)                                         (в) 

 

Частина рівняння (31
/
) (а) зменшується та прагне до нуля, що негативно 

впливає на показник    . В той час показник (в) зростає та позитивно впливає 

на     . Таким чином, у випадку, якщо відношення  П до   зростає, показник 

    зростає, потім починає знижуватися і прагне до нуля. 

Аналізуючи рис. 4.9, відзначимо, що негативний ефект частин рівняння 

(4.60) (А) та (В) є домінуючими у фазі І, отже, темпи зростання СПФВ 

зменшуються. У разі ІІ позитивний ефект частин (С) та (D) домінує, це 

призводить до зростання віддачі від масштабу накопичення людського капіталу 

домінує, отже, темпи зростання СПФВ зменшуються та прагнуть до 0. 
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Рис. 4.11.  Динаміка зміни показників СПФВ для двосекторної економіки 

 

Звернемо увагу на тенденції активного застосування аутсортингу в 

сучасному виробничому циклі. На нашу думку, можна розглядати відношення 

 П 

     )
, що означає частку послуг проміжного споживання у обсягах 

промислового виробництва, як показник поширення та проникнення 

аутсортингу. У нашій моделі є припущення, що послуги аутсортингу зростають 

протягом часу. Тоді зростання обсягів послуг аутсортингу призведе до 

зменшення показників    П  та    П   та прагнення їх до нуля у 

довгостроковій перспективі за умови накопичення людського капіталу буде 

демонструвати спадний ефект віддачі від масштабу. Отже, навіть якщо 

організації сфери промислового виробництва використовують аутсортинг з 

метою підвищення власної продуктивності, темпи зростання їх продуктивності 
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мають тенденцію до зниження. Аутсортинг розширює сферу послуг, оскільки 

зростає співвідношення  П      та зменшує      та    П . Більше того, 

тенденція до зростання 
 П

 
  призводить  до того, що показник     у 

довгостроковому періоді прагне до нуля. Тобто, зростання послуг аутсортингу 

може призвести до зменшення темпів зростання СПФВ  для економіки в цілому.  

Підсумовуючи проведене нами економічне дослідження впливу зростання 

частки сфери послуг в економіці на темпи економічного зростання можемо 

стверджувати таке. Дане дослідження наслідує та розширює дослідження У. 

Баумоля щодо незбалансованого зростання шляхом розгляду взаємозв’язків між 

тенденцією зростання сфери послуг та економічного зростання.  У нашій моделі 

— зростання продуктивності сфери послуг та промислового виробництва 

визначається як ендогенне, тоді як послуги використовуються як кінцевий 

продукт споживання та проміжний ресурс виробництва. 

У результаті моделювання було визначено, що на взаємозв’язок сфери 

послуг та темпів економічного зростання великий вплив мають два фактори — 

специфіка процесів накопичення людського капіталу та продуктивність 

організацій сфери послуг. Якщо функція накопичення людського капіталу 

демонструє постійну віддачу від масштабу щодо споживання послуг на одну 

особу, ми отримаємо результат, схожий до дослідження Х. Сасакі [381], який не 

брав до уваги споживання послуг як проміжний ресурс виробництва. У цьому 

випадку ми отримаємо V-подібний взаємозв’язок між часткою зайнятих у сфері 

послуг та економічним зростанням. На відмінну від цієї ситуації, якщо функція 

накопичення людського капіталу демонструє зменшення віддачі від масштабу 

щодо споживання послуг на одну особу, ми отримаємо поєднання V-подібного 

та оберненого V-подібного взаємозв’язку між часткою зайнятих у сфері послуг 

та економічним зростанням. 

Досліджувана модель аналізує послуги як ресурс проміжного споживання 

у промисловому виробництві, так і ситуацію кінцевого споживання послуг, 
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наприклад освітніх та медичних, що призводить до накопичення людського 

капіталу. Тобто вона є більш реалістична порівняно з попередніми 

дослідженнями. Одним з її результатів є висновок про те,  що взаємозв’язок 

сфери послуг та економічного зростання не є монотонним. Цей результат 

важливий з погляду майбутніх емпіричних досліджень цього взаємозв’язку. Крім 

того, модель здатна пояснити неоднозначність попередніх емпіричних 

досліджень. Враховуючи відсутність монотонності взаємозв’язку між 

розширенням сфери послуг та економічним зростанням, міжнаціональні та 

міжнародні дослідження його для країн з різним рівнем розвитку, ймовірно, 

будуть мати неоднозначні результати. Більше того, якщо ми будемо виконувати 

аналіз часових рядів для певної країни, то також, імовірно, отримаємо різні 

результати, що будуть залежати від часового періоду даних, які аналізуються. 

Головними результатами моделювання є такі висновки. 

1) Якщо функція накопичення людського капіталу виявляє постійну 

віддачу від масштабу щодо обсягів споживання послуг на одну особу, то можна 

стверджувати про існування V-подібної залежності між часткою зайнятих у 

сфері послуг та темпами економічного зростання. 

2) Якщо функція накопичення людського капіталу демонструє 

зменшення віддачі від масштабу щодо обсягів споживання послуг на одну особу, 

то темпи економічного зростання мають тенденцію до зменшення, поки не 

наближається до 0. 

Нарешті, результати нашого моделювання свідчать, що незалежно від того, 

чи використовуються послуги у якості проміжного ресурсу для промислового 

виробництва, з метою досягнення стійких показників економічного зростання, в 

умовах зростання частки зайнятих у сфері послуг, потрібне постійне та стійке 

зростання продуктивності праці у цій сфері економічної активності людини.  
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Висновки до розділу 4 

1. Причини зростання обсягів сфери послуг традиційні наукові підходи 

пояснюють зростанням рівня доходів споживачів та очевидною низькою 

відносною продуктивністю у сфері послуг. Сучасні економічні дослідження 

зараховують до основних рушійних сил зростання сфери послуг зміни, що 

відбулися в основних факторах виробництва, виробничих системах, структурі 

ринків та інституційні зміни. До факторів змін належать такі: інтеграція між 

товарами та послугами, що призвело до зростання попиту на професійні послуги; 

взаємозв’язок між інноваціями, технологічними змінами та послугами; зростання 

ролі та значення людського капіталу та високого рівня кваліфікації найманих 

працівників; зростання ролі держави в економіці шляхом зміни інституційного 

середовища. 

2. Основним предметом дискусії щодо ефективності сфери послуг є 

визначення категорії ―ефективність‖ та методологія її вимірювання. Головним 

питанням є вплив низького рівня ефективності у сфері послуг на уповільнення 

темпів економічного зростання, спричинене провідною роллю та значенням цієї 

сфери в економіці на шляху постіндустріальних трансформацій суспільства.  

3. Доведено, що вплив помилок у визначенні сутності категорії 

―ефективність‖ та методології її вимірювання у сфері послуг на темпи сукупного 

економічного зростання одночасно з неоднорідністю рівня ефективності 

всередині сфери послуг між її галузями, потребують розробки і використання 

сучасного інструментарію дослідження ефективності сфери послуг. Виявлено, 

що у сфері послуг існують передумови та можливості для зростання рівня та 

темпів власної ефективності. З цієї причини в багатьох країнах розробляються 

державні програми та проводяться активні дослідження, спрямовані на 

модернізацію сфери послуг, міжнародні організації активно працюють з метою 

поліпшення інформаційної бази та її аналізу в галузях фінансових, страхових та 

інших професійних, знаннєво містких послуг.  

4. В результаті аналітичного моделювання впливу зростання частки сфери 

послуг в економіці на темпи економічного зростання обґрунтовано, що на 
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взаємозв’язок сфери послуг та темпів економічного зростання значний вплив 

мають два фактори — специфіка процесів накопичення людського капіталу та 

продуктивність організацій сфери послуг. Якщо функція накопичення людського 

капіталу демонструє постійну віддачу від масштабу щодо споживання послуг на 

одну особу, отримано V–подібний взаємозв’язок між часткою зайнятих у сфері 

послуг та економічним зростанням. На відмінну від цієї ситуації, якщо функція 

накопичення людського капіталу демонструє зменшення віддачі від масштабу 

щодо споживання послуг на одну особу отримано поєднання V–подібного та 

оберненого V–подібного взаємозв’язку між часткою зайнятих у сфері послуг та 

економічним зростанням. 

5. Досліджувана аналітична модель є більш реалістичною порівняно з 

попередніми дослідженнями. До головних результатів моделювання можна 

віднести такі: 1) якщо функція накопичення людського капіталу виявляє 

постійну віддачу від масштабу щодо обсягів споживання послуг на одну особу, 

то можна стверджувати про існування V-подібної залежності між часткою  

зайнятих у сфері послуг та темпами економічного зростання; 2) якщо функція 

накопичення людського капіталу демонструє зменшення віддачі від масштабу 

щодо обсягів споживання послуг на одну особу, то темпи економічного 

зростання мають тенденцію до зменшення, поки не наближаються до 0. 

6. Виконані дослідження свідчать, що якість послуги є теоретично та 

практично актуальною категорією. Аналіз робіт дав змогу визначити та 

сформулювати основні детермінанти кінцевої якості послуги у визначенні 

основної ролі не виробника послуги, який формує об’єктивну якість послуги в 

процесі її розробки, виготовлення та виведення її на ринок, а суб’єктивної думки 

споживача цієї послуги, ступеня задоволення його попередніх очікувань. Тобто 

кінцевий споживач стає сутністю та метою якості послуги.  

7. На основі запропонованих детермінант якості послуги створена 

структурно-логічна схема формування та покращення якості послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій економіки на основі методу кількісного 

аналізу кінцевої якості послуги. Системні перетворення процесу організації та 
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якості надання послуг доводять, що якість послуги, орієнтована на споживача, 

вимагає від неї відповідності споживчим очікуванням та максимального 

задоволення споживчих потреб та вимог. Водночас виробник послуги має не 

просто дотримуватися та використовувати побажання споживачів, а визначати та 

розуміти потреби споживачів відповідно до конкретних обставин та неявних 

потреб з метою якісного їх задоволення за допомогою послуги. Якість послуги 

має сприйматися та визначатися виробником на основі спільного, із 

застосуванням особливих ресурсів споживача, виробництва та досвіду 

споживання. 

8. Доведено, що сучасні соціально-економічні трансформації є результатом 

не лише економічних та утилітарних аспектів цінності, а й її соціальних етичних 

та екологічних аспектів. В умовах постіндустріального розвитку людського 

суспільства якість послуги має ґрунтуватися на її цінності для споживача та 

визначатися  у чотирьох вимірах: технологічному; функціональному; 

емпіричному; корпоративному. Така організація на основі глобальних 

інтеграційних процесів створює принципово новий вид ціннісноорієнтованої 

якості послуги з метою максимізації рівня задоволення споживчих потреб. 

9. Створена теоретична  концептуальна модель ціннісноорієнтованої якості 

послуги, що скоригована з урахуванням особливостей сучасних тенденцій 

забезпечення сталого розвитку людського суспільства. Така модель може 

покращити якість сервісного обслуговування в багатьох галузях сфери послуг за 

умови застосовування таких принципів у своїй діяльності: концентрація уваги на 

цінностях споживача; проектування та управління якістю послуги; ефективна 

культивація якості послуги; застосування організацією принципів 

ціннісноорієнтованої якості. 

10. Наукові результати, відображені у четвертому розділі, опубліковані у 

працях автора [ 32, 35, 49, 52, 54, 55, 61]. 
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РОЗДІЛ 5  

ПЕРСПЕКТИВНІ  ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ                       

В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

5.1. Інноваційні моделі розвитку сервісної економіки 

 

Протягом ХХ ст. сфера послуг, використовуючи свої конкурентні переваги 

— низький рівень потреби в капіталі, швидкий вплив на економічне зростання, 

простота релокації підприємницької діяльності, — ставала все важливішою для 

світової економічної системи та дотепер займає провідне місце в структурі 

світової економіки. Серед факторів, які сприяли цьому, можна виділити 

перманентні інноваційні процеси, що значно активізувалися сьогодні в умовах 

глобалізації. Глобалізаційні процеси також пов’язані зі зростаючою роллю сфери 

послуг у людському суспільстві та технологічних інноваціях у процесі створення 

національного багатства. Це вимагає поглиблення аналізу глобальних тенденцій у 

розвитку сфери послуг, визначення її майбутніх перспектив. 

Аналізуючи глобальні тенденції в сфері послуг, потрібно звернути особливу 

увагу та поєднати, з метою досягнення синергетичного ефекту, положення теорії 

сфери послуг та теорії “нової економіки”. 

У межах теорії індустріального розвитку основними чинниками 

економічного розвитку є процеси накопичення капіталу, процеси заощадження, 

пільги та субсидії для промислових підприємств, ефективний розподіл ресурсів. У 

формальній неокласичній моделі економічного зростання технологія стає 

екзогенним актором, а її роль, значення в цьому процесі не визначається 

провідним і актуальним. Наукові економічні погляди різко починають 

змінюватися наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли низький рівень безробіття у 

провідних країнах світу, швидкі темпи зростання їх ВВП у поєднанні з початком 

трансформації світових економічних відносин під впливом глобалізаційних 

процесів примушують до зміни поглядів на економічну поведінку основних 
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суб’єктів економіки, генерації нових економічних термінів та категорій, зокрема 

категорії “нова економіка”. Нова економіка має дві головні особливі ознаки: 

1) глобалізація підприємницької діяльності — капіталістичні відносини та 

принципи ведення підприємницької діяльності поширюються по всьому 

світу та стають основою економічної політики багатьох країн. Це 

призводить до поліпшення економічного становища їхніх національних 

економік та змушує державні органи влади до зниження рівня державного 

регулювання економіки, зменшення економічної активності державного 

сектору загалом, досягнення правил та принципів функціонування 

вільного ринку. Завдяки цим процесам підприємства отримують нові 

ринки збуту для своїх товарів, збільшують загальні обсяги виробництва, 

переносять свої промислові потужності до країн з нижчим рівнем 

виробничих витрат та низькими цінами на економічні ресурси; 

2) технологічна революція — нові технологічні можливості та переваги 

призводять до зміни принципів економічної поведінки товаровиробників, 

зростання продуктивності виробництва, зменшення виробничих витрат, 

зміни характеру людської праці, сприяють виробництву більш 

технологічно складних товарів та послуг, стимулюють зростання обсягів 

індивідуального споживання, спричинене моральним зношенням новітніх 

товарів. 

З іншого боку, в новій економіці спостерігається масове поширення 

економічної та технологічної інформації мережами комп’ютерів, мережею 

Інтернет, смартфонами, планшетами тощо. Використання новітніх засобів зв’язку 

спрощує доступ учасників ринку до необхідної для них економічної інформації 

про виробничу діяльність підприємств та їхні товари. Такі інформаційні потоки 

значно впливають на споживчу поведінку індивідів та суспільства. Споживачі 

отримують можливість купувати порівняно дешевші та ефективніші товари, але 

також виникає необхідність до їх постійного вдосконалення, з цією метою окремі 

споживачі починають застосовувати принципи амортизаційних відрахувань. 

Окрім споживчої поведінки, поширення інформаційних потоків впливає: 
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1) на рівень цін — зростає ступінь та інтенсивність конкурентної боротьби та 

зменшується середній рівень цін в економіці; 

2) державну економічну політику — знижується рівень державного 

регулювання з метою активізації підприємницької діяльності; 

3) національну систему права — значний рівень проникнення мережі 

Інтернет в економічну систему та життєдіяльність людини вимагає зміни 

законодавчої бази та принципів правового регулювання з метою 

уникнення функціонування злочинної діяльності в мережі Інтернет. 

У такій “новій економіці” постійно зростає роль та значення сфери послуг. 

Нові види підприємницької діяльності вимагають паралельного застосування 

нових економічних принципів та нових видів економічної активності на кшталт 

інформаційних та рекламних агенцій, підприємств, що спеціалізуються на 

аутсортингу економічних процесів, нових фінансових послуг з метою отримання 

менш дорогих та більш ефективних та доступних ресурсів виробництва. 

Очевидно, що в такій взаємопов’язаній та інтегрованій економічній системі 

поведінка одних економічних суб’єктів дуже впливає на поведінку інших, а 

проблеми в одному з секторів сфери послуг можуть мати негативні наслідки для 

декількох інших видів економічної активності як у сфері послуг так і в інших 

сферах економіки, все залежить від актуальності та економічного значення такого 

сегменту послуг. Наприклад, остання фінансова криза дуже негативно вплинула 

не лише на сферу фінансових послуг та на економіку певної країни, вона мала 

загальноекономічний глобальний вплив. Тому ми й аналізували сучасний стан 

сфери послуг у глобальній економіці в попередніх частинах з метою визначення 

майбутніх трендів її розвитку.  

Для того щоб проаналізувати майбутні тренди сфери послуг, включимо її до 

структури так званої “нової економіки”, одночасно звернемо особливу увагу на 

викладені нижче економічні аспекти такого поєднання.  

Адекватність виміру інтенсивності сервісної діяльності. Основним методом 

аналізу інтенсивності традиційної економічної активності є її вплив на процеси 

економічного зростання, визначення цього впливу. Сьогодні використовують 



351 
 

традиційні методи виміру продуктивності та акцентують увагу на традиційних 

факторах економічного зростання. На думку автора, у сучасних економічних та 

соціальних умовах потрібно враховувати новітні фактори економічного 

зростання, наприклад, інтенсивність використання мережі Інтернет чи 

високотехнологічних засобів виробництва, які не лише збільшують обсяги 

виробництва товарів та послуг, а й допомагають контролювати рівень цін в 

економіці. 

Рівень застосування видів економічної активності, властивих третинному 

сектору економіки. Відповідно до економічних досліджень таких іноземних 

вчених як І. Майлс [337], Б. Андерсен, Дж. Хоувеллс, Р. Халл [215], до основних 

сфер застосування економічної активності третинного сектору економіки можна 

зарахувати такі: 

1) стан навколишнього середовища; 

2) стан результатів діяльності вторинного сектору економіки; 

3) стан людської життєдіяльності; 

4) стан інформаційної сфери. 

На нашу думку, визначення таких основних сфер застосування економічної 

активності третинного сектору є цілком правильним, проте ми можемо доповнити 

їх новими видами економічної активності, які стають чинниками майбутнього 

впливу сфери послуг (рис. 5.1). 

Функціонуючи в умовах глобалізаційних змін, підприємства мають 

необхідність та можливості створення нових товарів з метою збільшення рівня 

власної конкурентоспроможності. У цьому сенсі роль та значення послуг постійно 

зростає. Фінансові ресурси є необхідною умовою для забезпечення безперервності 

інноваційних процесів та зміни в структурі факторів виробництва. 

Отже, сучасна та ефективна система фінансових послуг стає головною 

передумовою руху та перетворення заощаджень на інвестиції. Суб’єкти 

фінансового ринку мають постійно створювати нові інструменти стимулювання 

процесів заощадження серед широкого кола економічних агентів та підтримувати 

їх необхідний рівень. Проте, потрібно також звернути увагу на проблемність 
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таких видів фінансових послуг та фінансових операцій з метою досягнення 

певного балансу між фінансовими інституціями та їх впливом на економічну 

систему суспільства. З цією метою встановлюються певні регулятори з боку 

держави для того, щоб пом’якшити негативний вплив від певних фінансових 

послуг на економічну систему. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Сфера послуг у системі “нової економіки”, пунктиром зазначені 

межі “нової економіки” 

      Джерело: розроблено автором 
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навколишнього середовища, інтернет-послуги, електронна комерція, аутсортинг 

тощо. 

 Суспільні послуги сприяють впровадженню нових технологій, активізації 

процесів наукових досліджень, поліпшують взаємозв’язок між ринками, 

зменшують сукупний рівень витрат. Проте нам також необхідно враховувати їх 

вплив на економічне зростання. Адже думки з цього приводу існують 

діаметрально протилежні. 

 Так, Д. Ашхауер та Дж. Скінер відзначають позитивний вплив на 

економічне зростання. П. Еванс та Г. Карас визначають державний капітал як 

непродуктивний. Р. Барро взагалі не помітив ніякого взаємозв’язку між 

державним інвестуванням та економічним зростанням. Необхідно враховувати й 

інші фактори, які зменшують позитивний вплив державного капіталу на 

економічне зростання, а саме — необхідність зростання обсягів оподаткування 

для забезпечення функціонування системи державної влади, (ефект витіснення) 

приватних витрат тощо. 

 Друга особливість — вплив на економічне зростання, яке сприяє зростанню 

добробуту суспільства в цілому. Тому державні органи влади зацікавлені у 

визначені факторів, які пришвидшують  ці процеси. Сфера послуг прямо та 

опосередковано впливає на темпи сучасного економічного зростання, тож виникає 

потреба у розвитку сфери послуг та їх державного стимулювання. Можна 

розглянути декілька способів та каналів активізації сфери послуг. 

 Перший — соціальний капітал, який перебуває під значним впливом 

високотехнологічних послуг. Концепція соціального капіталу не нова.  Ії основні 

принципи були сформульовані Л. Ханіфаном у першій декаді ХХ ст., але ідея 

була розглянута вченими-економістами задовго до цього. Наприклад, А. Сміт 

розглядав вплив соціального напряму на продуктивність праці та економічне 

зростання, також ми можемо згадати й деякі роботи А. Маршала [112]. 

 У літературі існує багато визначень соціального капіталу, що дає змогу 

використовувати цю категорію в прямому спектрі соціальних досліджень, але 
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водночас створює значні перешкоди для емпіричних та теоретичних досліджень 

соціального капіталу. 

Всі визначення можна розподілити на три основні групи: 

1) група визначень, що підкреслюють позитивний вплив соціального 

капіталу на всю сукупність соціальних інститутів. До таких визначень можна 

зарахувати категорії Дж. Колемана, Р. Путнама, Р. Леонарді та Р. Нанетті. Крім 

того, у цих визначеннях підкреслюються специфічні неформальні форми 

соціальної організації суспільства: довіра, соціальна норма, соціальна мережа; 

2) група визначень, що розглядають соціальний капітал з позиції 

взаємних відносин або  взаємозалежностей між окремими особами. До них 

зараховуємо погляди видатних вчених Е. Острома, С .Боуелса, Г. Гінтіса; 

3) група визначень, що розглядають у якості соціального капіталу лише 

певні загальні норми та людські цінності — Ф. Фукуяма. 

 Зважаючи на другу групу визначень, загальне визначення соціального 

капіталу формується як сукупність соціальних мереж та суспільних норм 

поведінки, що пов’язані з мережами, які створюють індивідуальну та суспільну 

цінність. Таке визначення дає змогу акцентувати увагу не лише на соціальних 

інститутах, а й на економічній поведінці певних господарських суб’єктів у 

суспільстві та корпоративні відносини між ними. 

Взаємозв’язок між соціальним капіталом та економічним зростанням полягає 

в скороченні потенційних економічних витрат від отриманої недосконалої 

інформації. Серед інших, наприклад Ф. фон Хайєк визначав асиметрію інформації 

як одну з повсякденних характеристик людини. Така асиметрія зазвичай 

ускладнює економічні відносини між людьми внаслідок відсутності особистих 

капіталів або недовіри один до одного. У цьому випадку зменшується 

інтенсивність економічної активності, як наслідок відбувається негативний вплив 

на економічне зростання. Такий негативний вплив не висвітлюється завдяки 

функціонуванню соціального капіталу, який полегшує взаємозв’язок між людьми. 

Відзначимо, що соціальний капітал підвищує ефективність функціонування 

економічної системи, використовуючи декілька методів, один з них — обмін 
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інформацією. Ефективно функціонуючі суспільства легко поширюють 

інформацію серед своїх членів, створюючи “екстерналії Маршала”. Наприклад, 

соціальні мережі поширюють інформацію щодо можливостей працевлаштування 

або щодо технологічних можливостей та змін, це, в свою чергу, покращує 

виробничий процес, зменшує соціальну напругу, позитивно впливає на 

економічне зростання. 

 Іноді соціальний капітал розглядають як суспільне благо. Держава 

організовує надання таких благ за рахунок оподаткування економіки. У такому 

випадку інститут суспільної довіри неможливий. Але високий рівень 

оподаткування може негативно впливати на економічне зростання та на 

індивідуальну економічну активність. З іншого боку, деякі суспільні блага не 

можуть надаватися державою. Наприклад, у випадку обрання напрямку освіти 

батьками для своєї дитини така економічна дія не є функцією держави. У такому 

випадку інститут довіри може покращити процес надання освітніх послуг, 

виникає позитивний економічний ефект для формування людського капіталу. 

 Соціальні мережі мають значний розподільчий ефект. Іноді вони мають 

значне суспільне покриття та стають реальною альтернативою державним та 

ринковим фондам. Наприклад, члени сім’ї можуть запропонувати своїм родичам 

для фінансування освіти, придбання товарів довгострокового користування 

полегшити негативний вплив безробіття. Така поведінка є стимулом підтримки та 

збільшення інтенсивності економічної активності. 

 Додатковий економічний ефект має соціальний капітал для державного 

управління. Він створює можливості для формування ефективної системи 

державного управління, яка позитивно впливає на приватні інвестиції, розподіл 

доходів та економічне зростання. 

 Нарешті, доречно враховувати ефективну індивідуальну інформацію за 

допомогою соціального капіталу, на який позитивно впливає виникнення та 

удосконалення високотехнологічних послуг та послуг комунікації. Члени 

суспільства отримують високоякісну, більш детальну інформацію, досягають 

вищого рівня згуртованості. Це поліпшує якість соціального капіталу та активізує 
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економічне зростання. За таких умов зручною є економічна політика розвитку 

такого виду послуг. 

 Наступними із зазначених нами факторів, що впливають на тенденції 

розвитку сфери послуг в умовах глобалізаційних процесів, є підприємництво. 

Підприємництво як фактор розвитку економічних процесів широко розглядаються 

у роботах вчених. А. Веннекерс та А. Сурік, наслідуючи ідеї таких авторів як  Р. 

Герберт, А. Лінк, І.Булл, Дж. Уіллард, визначали його як здатність та бажання 

людини створювати нові можливості, такі як нові продукти, організаційні форми, 

нові методи організації виробництва та управління ним, та представлення їх в 

межах ринку з метою протистояння невизначеності майбутнього та іншим 

перешкодам, пов’язаним із прийняттям рішень щодо локалізації економічної 

діяльності та використання економічних ресурсів. 

 Перша особливість підприємництва пов’язана з концентрацією визначення 

на процесах поведінки економічних суб’єктів. Підприємець розглядається не як 

місце працевлаштування чи професії, а як процес, особливий вид людської 

діяльності, яка враховує різноманітні аспекти людини та диференціює оточуючі 

людину обставини. Підприємці обов’язково у своїй діяльності мають враховувати 

невизначеність та інші різноманітні перешкоди,  притаманні створенню та 

веденню бізнесу. По-третє, підприємці повинні мати новітню інформацію щодо 

ефективних виробничих процесів та організаційних форм. Серцем 

підприємництва стає нова “ідея”, яка може бути згенерована особисто або шляхом 

консультування експертами. Крім цих особливостей підприємництва, у сучасній 

економічній літературі розглядаються та аналізуються й інші його ознаки: 

1) інноваційність — Й. Шумпетер розглядав підприємницьку активність 

як основу для впровадження нових продуктів, виробничих чи організаційних 

процесів. Підприємець може створювати нові галузі і, таким чином, викликати 

відповідні структурні зміни в економіці. Підприємець не є винахідником, він 

застосовує у своїй діяльності винаходи інших. Сутність бачення Й. Шумпетера 

полягає в тому, що він розглядає підприємця як руйнівника-інноватора, який 

знищує наявну структуру [386]. Розвиток цієї думки в сучасній економічній 
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літературі має узагальнюючий характер. Сучасні вчені вважають, що підприємець 

створює нові організації, а це не завжди супроводжується процесом створення 

нового продукту. Він може створити нові види економічної діяльності не будучи 

одночасно інноватором у тому сенсі як  розумів Й. Шумпетер, підприємець може 

ґрунтуватися на асиміляції технологічних проривів та переваг [387]; 

2) опортуністичність — ця характеристика сучасного підприємця була 

впроваджена в науковий обіг І. Кірцнером [313]. Він вважав, що підприємець 

постійно намагається використовувати переваги з метою одержання можливого 

прибутку, вчитися на минулих помилках та намагається їх виправити, тим самим 

веде ринок до стану рівноваги. На його думку існує певний взаємозв’язок між 

економічними інститутами суспільства та підприємцями, спричинений двома 

факторами. Перший — економічні інститути, особливо державні, сприяють 

конкурентній боротьбі, яка є необхідною умовою існування підприємства. Другий 

— запровадження системи економічних стимулів, які розвивають та активізують 

підприємницьку діяльність; 

3) невизначеність — Ф. Найт у своїх дослідженнях розрізняє ризик та 

невизначеність. Перший з них може страхуватися, оскільки належить до подій, які 

часто повторюються, та відомі з досвіду економічної активності. Друга не 

страхується, адже належить до події, ймовірність якої оцінюється суб’єктивно. 

Автор називав невизначеність важливим фактором підприємницької діяльності 

[315]. Адже підприємці мають постійно приймати рішення в умовах 

невизначеності, а рівень такого прибутку пропорційно залежить від правильності 

рішення та ефективності подолання невизначеності. За своєю суттю прибуток є 

винагородою за прийняття підприємцем невизначеності; 

4) диференціація — визначена у роботах У. Баумоля, який розподілив 

всіх підприємців на “продуктивних” та “не продуктивних” [230]. У такому аспекті 

підприємці є творчими та винахідливими індивідами, які спрямовують весь свій 

пошуковий потенціал на збільшення власного багатства, влади та престижу. 

Оточуюче середовище підприємницької діяльності має важливий вплив на їх 
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вирішення. Це є основною причиною існування великого різноманіття видів 

підприємницької діяльності. 

 Особливості підприємництва мають загальний позитивний вплив на 

економічну систему та стимулюють економічне зростання, адже сучасне 

суспільство та економіка відчувають потребу в існуванні групи індивідів, які 

можуть отримати ризик та використовувати власні економічні ресурси для 

генерації інновацій, нових підприємств та галузей. Такий наш висновок має 

підтвердження в роботах З. Варналія, В. Сизоненка, Д. Аудретха, А. Суріка та 

інших [28, 29, 151, 216]. 

 Ще однією структурною ланкою нової системи є державний сектор. Існують 

значні теоретичні суперечності щодо його впливу на процеси економічного 

зростання. Проте, відзначимо значну роль державного сектору у наданні таких 

важливих послуг як освіта та охорона здоров’я. Ці послуги, за умови їх 

ефективності, справляють позитивний ефект на індивіда, підприємства, 

організації, суспільство та можуть активізувати процеси економічного зростання. 

Крім того, зростання інтенсивності конкурентної боротьби в сучасному 

глобалізованому світі призводить до необхідності постійного покращення рівня 

надання та підвищення ефективності освітніх послуг, поєднання університетської 

освіти та науки з досвідом діяльності ринкових організацій. 

 Отже, можемо визначити постійно зростаючу роль сфери послуг у структурі 

нової економіки. Основними тенденціями та перспективами розвитку сервісної 

активності в таких умовах мають стати: 

1) активізація участі сервісних підприємств у інноваційних процесах. Вони 

мають та будуть ставати активними учасниками інноваційних процесів не лише з 

метою зниження рівня витрат та поставки на ринок дешевої продукції, а й з метою 

створення нових видів послуг. З цією метою  потрібно збільшувати рівень 

конкурентоспроможності сервісних підприємств шляхом поліпшення механізмів 

трансферу технологій. Наприклад, для сектору фінансових послуг це можуть бути 

нові кредитні системи, нові більш захищені системи передачі інформації особливо 

у сфері співпраці з інститутами підприємництва, адже доступність фінансових 
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ресурсів є одним з основних елементів його розвитку. Фінансові установи мають 

створити нові послуги з розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів, 

покращувати та оптимізувати вже наявну систему кредитів та позик, таким чином 

розширюючи ринки для своїх послуг та отримуючи нових клієнтів; 

2) розвиток освітніх послуг — розширення ринків збуту в глобалізованій 

економіці, використання нових технологій вимагають постійного підвищення 

освітнього рівня найманих працівників. В основі цього процесу мають бути 

ефективна система послуг з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

трудових ресурсів як на мікро- та і на макрорівнях; 

3) розвиток системи державних послуг — незважаючи на суперечливий 

вплив державного сектору економіки на ВВП та процеси економічного зростання, 

зростання обсягів та ефективності системи державних послуг має позитивний 

вплив на галузі освіти, охорони здоров’я. Без участі держави неможливе 

будівництво транспортної інфраструктури та проведення широкомасштабних 

наукових досліджень. Активізація та розвиток цих послуг будуть позитивно 

впливати на майбутню економіку, пришвидшать її зростання та підвищать рівень 

суспільного багатства; 

4) використання нових технологій призводить до зростання загального рівня 

ефективності сфери послуг особливо в галузях традиційних послуг —транспорт 

та фінансові послуги. Така ситуація буде супроводжуватися загальними 

економічними зростаннями; 

5) посилення державного впливу на сферу послуг — деякі сектори послуг 

мають значний вплив на економіку країни вцілому. Сучасний досвід 

функціонування сфери послуг доводить, що, наприклад обмеження фінансових 

послуг звужує економічні можливості для розвитку суспільства, негативно 

впливає на рівень зайнятості, економічне зростання, суспільний добробут. 

 Державні органи влади у сучасних умовах мають приділяти особливу увагу 

сфері послуг та впливу на економічну систему загалом. 

 Але з іншого боку деякі майбутні тенденції розвитку сфери послуг можуть 

бути поставлені під сумнів з етичного боку. Особливо  коли можливий рівень 
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користі для суспільства є негативним, як у випадку з останньою фінансовою 

кризою. 

 Отже, ми можемо спостерігати зростаючу необхідність розвитку сфери 

послуг. Але, враховуючи її суперечності, потрібно застосовувати певні обмеження 

з метою уникнення негативних наслідків її розвитку. З іншого боку надмірні 

обмеження можуть привести до падіння темпів суспільного економічного 

зростання. 

 Важливим доповненням нашого дослідження є аналіз можливого сценарію 

розвитку нових видів послуг і передусім знаннєвомістких (скорочено ЗМП). 

Основною проблемою розвитку сфери послуг стає нематеріальна природа та 

сутність знання, яка створює невизначеність у процесах стандартизації 

економічного виміру. Зростання сфери послуг у світовій економіці обумовлено 

дією таких факторів: 

1) перехід до нової техніко-економічної парадигми — біотехнології, 

нанотехнології; 

2) зростаюча роль знаннєвомістких послуг; 

3) нові глобальні виклики, які спричиненні інноваційним розвитком —

зміна клімату, економічна стійкість виробництва, так звана “творча руйнація”, як  

компонент сучасної фінансової кризи, що зводить нанівець  стимули та ресурси 

для інновацій. 

Протягом останніх років у прикладній економіці та науковій літературі 

починає відбуватися зміна методологічних підходів — від прагматичних, 

орієнтованих на прибуток наукових підходів фокус наукових досліджень 

зміщується в  бік  знаннєвоорієнтованих підходів. Отже, для прогнозування 

подальшого розвитку сфери послуг ми можемо поєднати її теорію з теорією 

знаннєвоорієнтованої економіки. 

 Еволюція наукової літератури у сфері послуг та наукових поглядів в 

основному пов’язана з економічним аналізом “гібридних” галузей економіки у 

континуумі “товар-послуга”. До таких ми можемо, наприклад, зарахувати галузі 

готельного господарства або туризму. Протягом останніх десятиріч фокус 
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досліджень змінюється та концентрується на передумовах, які дають можливість 

сфері послуг займати провідне місце в економічній системі. Оцінки майже всіх 

учених, у тому числі й наші, зводяться до визначення знаннєвомістких послуг як 

основного фактору майбутнього розвитку як сфери послуг, так і всього людського 

суспільства. 

До переліку знаннєвомістких послуг, які будуть визначати довгострокові 

орієнтири розвитку цієї сфери економіки, серед інших можна додати: 

1) наукові розробки та дослідження; 

2) консультативні послуги з питань управління; 

3) інформаційні та комунікаційні послуги; 

4) маркетингові послуги; 

5) управління людськими ресурсами;  

6) юридичні послуги; 

7) послуги фінансового посередництва; 

8) банківські послуги; 

9) бухгалтерські послуги; 

10) послуги страхування; 

11) послуги державного управління.  

Хоча більшість цих послуг можуть надаватися безпосередньо індивідуальним 

споживачам, успіх цих галузей  багато в чому залежить від їх ефективності при 

наданні іншими організаціями, спеціалізованими на наданні ЗМП. 

 У економічній літературі існує декілька визначень знаннєвомістких послуг. 

Наприкінці ХХ ст. група вчених, до яких можна зарахувати І. Майлса, Н. 

Кастріноса, К. Фланагана, Р. Біндербіка та П. ДенХергога [337], визначили у своїх 

працях принципові особливості ЗМП: 

1) цей вид послуг дуже залежить від рівня професійних знань; 

2) за свою сутність вони є джерелом інформації та знання або 

безпосередньо інформацією та знаннями; 

3) використовують для створення проміжних послуг, які застосовуються 

у  виробничому процесі; 
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4) вони займають провідне місце у процесі отримання конкурентних 

переваг господарюючими суб’єктами. 

 На основі цих особливостей були сформульовані такі визначення, що 

наведені в табл. 5.1. Аналіз пропонованих визначень надає нам змогу зробити такі 

висновки: 

1) Л. Бетанкорд та інші вчені концентрують увагу у своїх дослідженнях 

на процесах кастомізації послуги та максимізації споживчої корисності послуги 

[236]; 

2) П. Ден Хертог акцентує свої дослідження в межах професійності та 

виробничої дисципліни, що дають можливість виробляти знаннєвомісткі послуги 

[258]; 

3) М. Тайвонен визначає економічну категорію дуже розмито та на 

загальному рівні, його визначення можна застосовувати до більшості видів 

послуги, не обов’язково знаннєвомістких [409]. 

Окремо звернемо увагу на дослідження I. Майлса [337], в них він розподіляє  

знаннєвомісткі послуги на “традиційні професійні послуги”, що спрямовані на 

інтенсифікацію процесів використання інноваційних технологій в управлінні 

юриспруденції, обміну, маркетингу тощо та “новітні технологічні послуги”, в 

основному пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями, 

інноваційною технологічною діяльністю у сфері ІТ, науковими дослідженнями 

(R&D) тощо. 

Всі вищезгадані визначення не забезпечують наукового консенсусу, отже 

виникає потреба у їх модернізації та поглибленні. Наприклад, деякі сектори 

економіки, які розглядаються як послуги та вимагають застосування  

висококваліфікованої праці чи новітніх технологій, зазвичай не розглядаються як 

ЗМП, — охорона здоров’я або послуги із забезпечення необхідними 

економічними ресурсами. Крім того, у цих визначеннях  не наголошується на 

необхідності використання знаннєвомістких послуг у сферах державного 

управління та соціальній сфері, значення яких зростає в умовах 

постіндустріальної економіки. 
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     Таблиця  5.1.  

Ретроспективний аналіз визначення сутності знаннєвомістких послуг у сучасній 

економічній літературі 

 

Автор Рік Визначення 

І. Майлс 1995 Послуги, що містять у собі всі види економічної активності, 

спрямованої на створення, накопичення або поширення знань  

П. ДенХертог 2000 Приватні підприємства та організації, які покладаються на 

професійні знання, вміння, навички та досвід, повʼязаний зі 

специфічними (технічними) дисциплінами в процесі 

виготовлення проміжних послуг, які ґрунтуються на знаннях  

Л. Бетенкорд, А. 

Остром, С. 

Браун, 

Р. Раундтррі 

2002 Підприємства, основний вид економічної діяльності яких у 

процесі створення доданої вартості, спрямований на накопичення, 

створення або поширення знань з метою створення 

кастомізованих послуг чи нових продуктових рішень для 

максимізації задоволення рівня потреб споживачів  

М. Тайвонен 2006 Експертні послуги, які надаються спеціалізованими 

підприємствами іншим підприємствам чи організаціям  

 

Джерело: розроблено автором 

 Зазначимо, що ЗМП дуже часто досліджується в умовах окремих галузей 

економіки, а це має своїм наслідком зростання рівня невизначеності, коли 

отримані результати дослідження застосовуються до своїх ЗМП. Об’єднувальним 

фактором для всіх ЗМП є висока частка використання людського знання в процесі 

їх виробництва. Така їх природа зазвичай означає, що рівень їх продуктивності 

тісно повʼязаний  з успіхами у роботі людьми. Вартість послуги залежить від 

рівня взаємодії людина—організація та/або людина—людина у межах 

міжособстісних взаємовідносин, нематеріальних компетенцій та можливостей, 

організаційних процедур. З іншого боку, природа ЗМП є основною причиною 

виникнення таких суперечностей: 

1) проблема одночасного управління декількома групами людей —дуже 

важливе для ЗМП збереження творчого потенціалу співробітників, які володіють 

значним людським капіталом, та його поєднання з тими співробітниками, знання 

та навичок яких недостатньо; 
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2) прагнення до автономій висококваліфікованих працівників та їх умінь 

та навичок до професійного спілкування робить ефективне управління ними 

проблемним питанням для будь-якої організації, це призводить до слабкості та 

неефективності діяльності підприємства сфери послуг, а основними методами 

управління стають “направлення, підштовхування та переконання”. 

 Особливе значення природа ЗМП має і для споживача, висока інтенсивність 

використання людського знання для нього означає асиметричність ризику її 

споживання, адже дуже важко визначити споживчу якість та вартість цієї послуги  

до. та навіть після процесу її споживання.  

Таку асиметрію та невизначеність можна подолати за допомогою 

використання ринкових механізмів, зокрема використання спеціалізованих 

сервісних підприємств як виробника ЗМП. Ці підприємства можуть зменшувати 

рівень асиметрії інформації та невизначеності при споживанні ЗМП шляхом 

збільшення якості надання ЗМП через формування позитивної репутації, 

налагодження каналів взаємозв’язку зі споживачем, застосування правил та норм 

етичного обслуговування, підвищення професіоналізму, добровільного 

дотримання норм законодавства, обмеження власної монополії тощо. Ключовим 

моментом вирішення проблеми асиметрії мають стати первинні дії сервісних 

організацій щодо налагодження каналів комунікації з метою створення довіри між 

ними та споживачем. 

Окремою характерною рисою ЗМП, на нашу думку, є низька інтенсивність 

потреби в капіталі, вона виявляється у відсутності обов’язкової необхідності 

використання будь-яких значущих матеріальних активів, наприклад дорогого 

виробничого обладнання або нематеріальних активів, наприклад патентів чи 

авторського права. Ця ситуація призводить до ще більшого зростання значення 

професійного персоналу, зменшує необхідність залучення зовнішніх інвестицій, 

призводить до зростання економічної автономії, свободи організаційного процесу 

підприємств, що надають ЗМП. 
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Рис. 5.2. Сучасні фактори впливу, що визначають майбутнє розвитку ЗМП 

Великий вплив на організацію та еволюцію сучасної соціально-економічної 

системи мають революційні зміни, які відбувалися та відбуваються в галузях 

інформаційно-комунікаційних технологій, крім того одночасне з цими 

революційними змінами зростання сфери послуг призводить  до того, що у 

розвинутих економіках ЗМП стають потужним двигуном інноваційних 

трансформацій та посилення конкурентних переваг. Окремі організації, збутові 

мережі та кластери у різних галузях промисловості стають основними 

бенефіціарами ЗМП як носії особливих знань. Проте так само, як послуги виросли 

від простого додатку до сфери виробництва до самостійної потужної економічної 

сфери зі своїми особливостями, механізмами та правами,  будуть створені 

особливі управлінська культура, традиції постіндустріалізму, проявами яких 

можуть стати індивідуальні персоніфіковані науково-дослідні послуги або 

вертикальна організація виробництва. Сервісна економіка перебудується на 

знаннєвомістку сервісну економіку та змусить навіть ті підприємства, які 
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зорієнтовані на промислове виробництво, створювати послуги та надавати їх для 

обліку на ринку. 

Більшість сьогоднішніх досліджень здійснюються у сфері інноваційних 

стратегій підприємств та організацій у сфері послуг, а методи цих досліджень 

були скопійовані з аналогічних досліджень промислового виробництва. У своїй 

роботі ми погоджуємося з думками та висновками К. Хіппа та Г. Группа [296], які 

підтвердили та запропонували об’єднати аналіз інноваційних перетворень у 

сферах промислового виробництва та сфері послуг, класифікувавши інновації не 

за  галузями виробництва, а  за кінцевим продуктом інновації, незалежно від 

сектору, в якому вона була виготовлена. Основним джерелом такого методу 

дослідження є ситуація сьогодення, адже  майже не існує досліджень щодо того, 

як плануються, фінансуються та застосовуються інновації у сфері послуг. З 

іншого боку, ми можемо спостерігати постійне світове зростання кількості 

товаровиробників та  індивідуальних споживачів, отже обсяг послуг для них теж 

має зростати, а ЗМП вже за своєю сутністю є глобальними. Останні 

трансформаційні тенденції світової економіки демонструють постійне глобальне 

зростання кількості джерел людського знання, підприємства та організації 

делокалізують свою науково-дослідну діяльність та свою участь у міжнародних 

науково-дослідних консорціумах, спостерігається тенденція до зростання 

міжнародної наукової кооперації та наукової мобільності. 

Моделі дослідження та збирання ідей для інновацій у сфері послуг також 

можуть відрізнятися від моделей, властивих сфері промислового виробництва. 

Прикладні дослідження інновацій у сфері послуг свідчать про існування стабільно 

міцних моделей співробітництва та взаємодії між виробником послуг та її 

споживачем, моделей спільного створення цінності послуги. Проте виникає 

необхідність подальших економічних досліджень інноваційного розвитку сфери 

послуг у контексті використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

які мають складні схеми взаємодії та виробництва: спільне створення, роль та 

місце споживача в інноваціях, неформальні моделі співробітництва, які 
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переважають у ЗМП, різноманітність механізму привласнення результатів у 

процесі генерації інновації. 

Дослідження у сфері економічних наук, управління  та соціальних наук 

підкреслюють, що термін “глобалізація” є найбільш вживаним у наукових 

дискусіях ХІХ ст. Проте він також є одним з найменш досліджених термінів [233]. 

Економічні дослідження зазвичай свідчать про позитивний вплив глобалізації на 

економічну систему та загальні оптимістичні прогнози вчених-економістів, 

особливо тих, хто досліджує розвиток та функціонування транснаціональних 

корпорацій: “Поширення вигоди від глобалізаційних процесів вимагає також 

активної участі суб’єктів господарювання у процесах зростання та поширення 

багатства. Без такої участі не можливо буде досягнути значних економічних, 

соціальних та економічних цілей” [416]. 

Крім позитивного ставлення до глобалізації з боку вчених-економістів, 

деякі з них стверджують, що поняття “глобалізація” можна застосовувати до 

різних рівнів економічного аналізу: 

1) світове господарство; 

2) національна економіка; 

3) галузь народного господарства; 

4) підприємство; 

5) специфічний напрямок діяльності всередині підприємства або, навіть, 

специфічний продукт.  

Соціальні дослідження процесів глобалізації зазвичай використовують 

набагато ширші визначення ніж економічні. Наприклад, А. Гідденс визначає 

глобалізацію як процес конвергенції культурних, політичних та економічних 

аспектів життя [280]. Компанія “Unilever” у своєму поданні до Палати Лордів 

Великої Британії у 2002 р. визначала: “Глобалізація за своєю суттю є розвитком 

комунікаційних і транспортних технологій, а також інтенсифікація руху 

інвестиційного капіталу, людей, товарів та послуг” [416]. 
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Рис. 5.3. Рівні економічного аналізу категорії “глобалізація” 

 

В управлінських науках більшість вчених ґрунтують свої визначення на 

економічній теорії та доповнюють їх визначенням масштабу підприємства або 

процесами економії від масштабу. Вони ідентифікують окреме підприємство як 

певний рівень агрегації, визначають основним чинником глобалізації різних 

рівнів операційної діяльності підприємства  ефект масштабу, який виникає при 

зникненні перешкод у міжнародній торгівлі. Одним із ключових наслідків 

глобалізації у менеджменті визначають розробку та застосування глобальних 

стандартів, які розглядаються як ключова ознака успішності розвитку економіки. 

Проте, глобалізаційні процеси дуже часто супроводжуються застосуванням 

інноваційних методів управління у безпрецедентних масштабах, створенням 

нових взаємопов’язаних економічних систем тощо. Дуже часто такі прояви 

глобалізаційних процесів в управлінні призводять до негативних наслідків, 

корпоративних скандалів та етичних проблем, пов’язаних з великими 

транснаціональними корпораціями (Enron, WoldCom, Tyco). Особливо активні 

дебати точаться з приводу глобальних інвестиційних банків, які спричинили 

світову фінансову кризу 2008 р. Прикладні економічні процеси свідчать про те, 

що недостатній контроль або недостатнє розуміння глобалізаційних процесів 
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створюють передумови для кризових явищ в економічній системі, а замість 

світового зростання рівня економічного добробуту виникають глобалізаційні 

виклики та проблеми.  

Щодо сфери знаннєвомістких послуг глобалізаційні процеси змінюють 

набори стимулів, норм  та форми функціонування національних інноваційних 

систем та інвестиційної політики. Такі тенденції одночасно з виникненням нових 

ринків та економічних суб’єктів змінюють територіальні межі для інноваційної 

діяльності, кидаючи виклик сучасним національно орієнтованим економічним 

політикам [358]. 

Здається, що така ситуація призведе до того, що інноваційна діяльність у 

секторі ЗМП буде відбуватися за допомогою процесів емуляції, тобто процесів 

суперництва, конкуренції, бажання перевершити один одного. У процесі 

тестування та пояснення механізмів, що керують такою емуляцією, виникає 

необхідність у створенні концептуальної основи, а це дасть можливість 

інноваторам отримати повну інформацію про методи обслуговування, розроблені 

в інших місцях, та вивчити умови для успішної емуляції. Вважаємо, що вирішити 

ці питання можна на основі класичної економічної теорії обмінних операцій, яка є 

достатньо повною для того, щоб охопити всі аспекти, які мають важливе значення 

для інноваційних процесів сфери послуг в умовах глобалізації. 

Сучасний розвиток мережі Інтернет створює необхідну інфраструктуру, яка 

має вирішальне значення для пришвидшення процесів глобалізації. Така 

інфраструктура сприяє розвитку, впровадженню та поширенню ЗМП: “Розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій в якості технологій загального 

призначення створює платформу для виникнення нових способів взаємодії та 

організації виробництва та науково-дослідної діяльності, перерозподіляє ресурси, 

знижує вхідні бар’єри та створює можливість для розвитку ЗМП та інновацій. 

Такі терміни як нова економіка, Е-економіка, економіка знань, інформаційна 

економіка, Вікі-економіка, Вікі-капітал та деякі інші були створені для 

ідентифікації (кожен з них з акцентом на якомусь специфічному аспекті процесу 

створення вартості) епохи, в якій виробництво та взаємодія у процесі створення 
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доданої вартості були перерозподілені на різній основі з повагою до минулого 

індустріального періоду” [358]. 

За допомогою технології Інтернет світова спільнота має можливості для 

порівняння інформації та наявних знань до тієї межі, коли вони не стануть 

подібними або стандартними, і в цьому сенсі досконалими. Тим не менше, є 

багато знань, зокрема  неявні знання, які до сьогодні розпорошені та існують у  

локальних підмережах. Це свідчить про різноманітну якість сучасної інформації 

та знання для остаточної невизначеності щодо можливостей інформаційних та 

комунікаційних технологій створення таких складних видів діяльності як нові 

бізнес-моделі, нові ЗМП, нові форми та методи управління організацією, вони 

створюють стимули для зміни організації праці в межах підприємців та науково-

дослідних організацій на користь нових форм співробітництва та взаємодії. 

Головні характеристики ЗМП, нематеріальність та гетерогенність, 

унеможливлюють їх ефективне постачання та споживання завдяки мережі 

Інтернет. Адже споживач послуги залишається в тому самому стані асиметрії 

інформації як і раніше — споживач залежить від твердження постачальника 

послуг щодо якості послуги, яка пропонується. У випадку передачі послуги 

шляхом мережі Інтернет прямий особистий контакт з постачальником — 

виконавцем послуги відсутній або обмежений веб-середовищем. 

Подальша проблема виникає у інтеграції споживача. Як ми зазначили 

раніше, інтеграція споживача в процесі виробництва послуги є основою її 

ефективності та нероздільності, тобто одночасного виробництва та споживання. 

Процес виробничої взаємодії, який замінюється типовим Інтернет-обладнанням, 

спрямованим на споживача, втрачає феномен спільного створення вартості та не 

дає споживачу психологічного задоволення та споживчої переваги. Ця ситуація 

буде особливо помітна у разі, якщо послуга передбачає високу частку 

застосування неявних знань, наприклад, повністю буде зруйновано особливий 

звʼязок  учень — вчитель тощо. Отже, на нашу думку, чим більша інтенсивність 

використання у процесі надання ЗМП, тим менше придатний Інтернет як механізм 

доставки послуги до споживача. Аналогічно, зростання значення Інтернет для 
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поширення ноу-хау щодо механізмів доставки ЗМП до споживача та  

інноваційних елементів ЗМП може бути поставлене під сумнів. 

Отже, не виникає сумніву позитивний вплив мережі Інтернет на процеси 

глобалізації, проте його користь та значення в сфері послуг, особливо ЗМП, та їх 

глобалізації є значно меншим та потребує подальших досліджень. 

Глобалізаційні процеси тісно пов’язані з одночасністю процесів глобалізації 

та науково-технічного розвитку, що призводить до масової стандартизації 

продуктів та виробничих потужностей з метою більш ефективного процесу 

комерційної реалізації. Проте послуга як товар є нематеріальною, отже дуже 

важко пояснити замовнику та споживачу рівень її якості, це також ускладнює 

процеси стандартизації у сфері послуг. Відсутність ефективного механізму 

захисту нематеріальної послуги набуває дуже важливого значення в цьому 

аспекті, адже можливість швидкого копіювання послуги стає на заваді створенню 

тимчасової монополії як механізму отримання конкурентної переваги в 

глобалізованому світі. Звернемося до досліджень Б. Тесера, який аналізував сферу 

послуг Німеччини у 2001 р. [407]. У своїх роботах автор визначив, що в економіці 

Німеччини частка стандартизованих послуг (під якими Б.Тесер розумів послуги, 

що не вимагають специфічної трансформації задля задоволення потреби 

конкретного споживача) становить 24 %. Це дослідження також довело, що 42% 

підприємств респондентів застосовували методи стандартизації для 2/3 всіх 

послуг, які вони продавали на ринку, але лише 17 % послуг вони визначали як 

стандартні. Проте це дослідження стосувалося всіх видів послуг, не лише 

знаннєвомістких.  

На нашу думку, сучасний рівень розвитку економіки свідчить, що існує 

велика група послуг, які неможливо стандартизувати, і знаннєвомісткі послуги 

безпосередньо належать до цієї групи повністю. Особливо ті ЗМП, в основі яких 

— процеси кастомізації послуги як метод їх ефективного надання та споживання. 

Такі послуги та їх поширення на сьогодні стають фундаментальною перешкодою 

на шляху глобалізації, Інтернет-середовища, масового виробництва ЗМП із 

застосуванням веб-сайтів та інших елементів Інтернет-інфраструктури. 
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Відмінності у темпах розвитку ЗМП та їх стійкості до стандартизації також 

описані в багатьох емпіричних дослідженнях. Зокрема, І. Чен у своїх роботах 

визначив, що світовий розвиток ЗМП перебуває під значним впливом 

національних факторів розвитку окремих країн, наприклад культура, звичаї, 

традиції. А більш ефективне їх поширення та застосування спостерігається в 

регіонах, що мають культурну та промислову близькість [246]. 

Отже, стандартизація послуг, як правило, сприяє досягненню економічного 

ефекту з позиції полегшення їх доставки до споживача та підвищує 

продуктивність сфери послуг. З іншого боку, сучасна економіка концентрується 

на максимізації задоволення споживача та робить акцент на його очікуваннях. 

Активно застосовуються механізми кастомізації послуги, особливо ЗМП. У 

перспективі, на нашу думку, такі тенденції будуть збережені. Проте, як свідчать 

дослідження деяких вчених, з метою підвищення продуктивності сфери послуг 

доцільно застосовувати методи модулізації — розумного поєднання 

стандартизації та кастомізації у сервісній діяльності [405]. 

У сфері послуг, де вартість та якість мають багато нематеріальних 

елементів, особливо в галузях ЗМП, норми, цінність, механізми та стандарти 

обміну інформацією, знаннями, а також співпраці між контрагентами не можуть 

бути чітко визначеними та встановленими. Вони можуть дуже різнитися між 

собою залежно від культурних та інших особливостей. Глобальне створення таких 

норм та стандартів є ще більш проблематичним. А ідентифікація та вимірювання 

таких найбільш важливих у сучасному світі активів будь-якої організації як 

знання, стають дуже складними процесами [311]. Одним із методів подолання 

таких суперечностей у сфері послуг стає наслідування економічної поведінки 

членів своєї соціальної мережі. Це, в свою чергу, може призвести до ще більшої 

залежності від національних, соціальних структур та сигналів, які можуть 

розумітися та визначатися з упередженістю. Нематеріальна та розумова природа 

ресурсів та активів людського знання призводить до подальшого загострення цієї 

суперечливої ситуації. 
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Визнання розумового виміру людського знання та того факту, що 

технологічні можливості та потенціал втілені, принаймні до деякої міри, в 

індивідах, організаціях та інститутах призводить нас до необхідності особливого 

визнання актуальності внутрішніх можливостей у повному обсязі. Інноваційні 

зусилля організації, процеси постійного навчання, які вони потребують з метою 

отримання прибутку, не можуть бути взаємозамінними зовнішніми можливостями 

для інновацій. Внутрішні інноваційні можливості, здатність до кооперації та 

зовнішні джерела інноваційних можливостей мають  розглядатися як одне ціле та 

взаємодоповнювальне. 

У випадку, коли ми можемо застосовувати припущення, що сутність чи 

цінність продукту або послуги є матеріальними, витрати на їх вимірювання не 

створюють ніяких перешкод або невизначеності у процесі передачі між 

контрагентами чи організаціями. За такого припущення існує дуже мало стимулів 

для контрагентів щодо розподілу досвіду або індивідуальних знань, тому що 

цілісність або матеріальна якість продукту чи послуги, якими обмінюються, буде 

визначати характер взаємовідносин. Одразу після визначення сутності та якості 

витрати на координацію та комунікацію між сторонами значно зменшуються. 

Матеріальність товару, яким обмінюються, не вимагає від сторін довгострокових 

соціальних взаємовідносин чи довіри один до одного. Однак, вимірювання 

вартості є однією з фундаментальних проблем будь-якої системи обміну [316]. 

Витрати вимірювання ендогенні та мають вирішальне значення для аналізу 

інститутів та ринків [251]. Ці витрати є особливо високими для знаннєвомістких 

галузей сфери послуг, де існує значний рівень нематеріальності сутності та 

вартості послуги як товару. 

Визначення суб’єктів будь-якого виду транзакцій, вимагаючи обмін, стає 

більш значущим, оскільки вартість предмету обміну стає все більше 

невизначеною. Процеси обміну та кооперації в умовах обміну ЗМП залежать від 

суб’єктів взаємовідносин. Адже вартість товару стає відомою протягом деякого 

періоду часу, отже виникає потреба у встановленні довіри та інших соціальних 
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взаємозв’язках між суб’єктами. Така потреба породжується розумовою природою 

знань.  

Послуга як товар може ототожнюватися з соціальною та суспільною 

репутацією виробника. Отже, вартість передачі знання між організаціями 

залежить не лише від суб’єктів обміну. Основною проблемою її визначення 

стають її крос-культурна інтерпретація, інформаційні обмеження та спотворення 

взаємозв’язку. А ключовим питанням стає дотримання зобов’язань та угод. 

У сучасній економічній літературі багато уваги приділяється дослідженню 

такої економічній категорії, як “зацікавлені особи”. Для дослідження важливо 

проаналізувати їх вплив на ЗМП та визначити майбутні тренди їхнього розвитку, 

врахувавши дану проблематику. 

Інтерес вчених-економістів до дослідження теми “зацікавлених осіб” 

розпочався з виходу у 1984 р. роботи Р. Фрімана “Стратегічний менеджмент: 

питання зацікавлених осіб” [275]. Продовжилися ці дослідження у роботах Ф. 

Стромера [402], С. Сезі [388], С. Кляйна [314], які досліджували різні аспекти 

теорії зацікавлених осіб та поєднували її з теоріями корпоративного управління, 

економічної етики, теорією економічних агентів. Окрім зазначених досліджень 

існує велика кількість літератури, яка уточнює прагматичні визначення 

зацікавлених осіб (далі — ЗО), описує інструменти управління взаємовідносин із 

ЗО, вивчають характер взаємовідносин між соціальними та корпоративними 

потребами та інтересами. 

Хоча в цій економічній літературі сприймається за аксіому здатність 

зацікавлених осіб впливати на виробничу продуктивність організації та 

відповідно коригувати свої взаємовідносини,  у прикладній економіці не зовсім 

зрозумілим є механізм визначення зацікавленими особами вартості матеріальних 

та, що є більш важливим для нашого дослідження, нематеріальних активів. Отже, 

значна кількість відомих досліджень уникала аналізу проблеми вимірювання 

продуктивності організації, визначивши, що це зрозуміло для зацікавлених осіб. 

Для нашого аналізу особливого значення набуває проблема витрат вимірювання, 

які виникають у процесі економічної діяльності організації, та джерелом яких є 
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різноманіття економічних інтересів зацікавлених осіб. Вирішення цієї проблеми 

вимагає від нас розподілу таких категорій, як “вимірювання” та “порівняння”. На 

нашу думку, адекватне визначення категорії “порівняння” було надане У. 

Еспеландом: “порівняння — це зіставлення різних сутностей чи якості відповідно 

до значної системи вимірювання… у вигляді рейтингу, нормативу або ціни” [266]. 

Вимірювання, на думку того ж У.  Еспеланда, є дією, яку виконують учасники 

трансформації з метою відкриття якоїсь об’єктивної властивості світу. У процесі 

економічної діяльності існує можливість переходу від легковимірюваних змінних, 

наприклад вага, габарити, до більш складних — ціна, вартість тощо. Крім того, 

потрібно також зазначити, що інколи неможливо визначити абсолютну основу для 

вимірювання. Це не вичерпує можливостей диференціації від кращого до гіршого, 

а дає змогу ранжувати економічні ситуації в часовій ретроспективі або серед груп 

економічних суб’єктів, які досліджуються, робить можливим застосування 

раціонального підходу до управління економічною діяльністю, навіть у випадках 

із ЗМП. 

Проблема адекватного виміру характерна для сектору ЗМП завдяки 

властивій їм нематеріальності товару та його якості, а також зростаючої 

невизначеності наслідків технологічних змін та ефектів глобалізаційних 

перетворень. Це може призвести до розмивання традиційних кордонів сектору 

ЗМП та прискорення темпів інноваційних змін у ньому. 

Дослідження вчених-економістів, які орієнтуються на аналіз поведінкової 

економіки [369], допомагають показати, що коли економічний аналіз відходить 

від абстрактних економічних моделей досконалої інформації, конкуренції чи 

досконалого обміну, виникає думка, що на практиці домінує недосконала 

конкуренція та недосконалий обмін, які ґрунтуються на системах соціальних 

структур, особистих контактів та взаємовідносин. Ми вважаємо, що корисний 

ефект впливу таких соціальних структур, соціального капіталу, особистих 

взаємовідносин буде лише зростати одночасно зі зростанням орієнтації 

економічної системи на використання людських знань. Додатковий вплив будуть 

спричиняти нові технології та глобалізаційні процеси. Новітні дослідження у 
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галузях управління, наприклад, свідчать про зростаючу роль інституту довіри в 

усіх системах, включаючи зростання вартості та соціальної взаємодії у ринковій 

економіці [247]. Довіра також стає істотною умовою ефективного обміну у 

випадках, коли обмінюються нематеріальними товарами, або характер обміну 

викликає труднощі для визначення вартості чи ринкової ціни, або обмін має 

значний рівень невизначеності, характерний в умовах глобалізаційних 

перетворень. Ці умови та особливості властиві для ринків ЗМП. 

Порівняння створює умови для трансформації якості в кількість. 

Глобалізація, в свою чергу, лише прискорить використання людським 

суспільством механізмів порівняння з метою полегшення процесу прийняття 

рішення чи подолання когнітивних обмежень людини. Взаємозв’язок порівняння, 

раціональності та зниження рівня ризикованості є очевидним та аналізувався вже 

багато разів. З іншого боку, інформаційні витрати, наприклад, витрати 

вимірювання, стають основною фундаментальною проблемою ринкової взаємодії 

та ринкового обміну. 

Гроші часто розглядають як основний інститут трансформації якості у 

кількість. Наприклад, Дж. Зіммель у своїй роботі “Філософія грошей” наголошує 

на тому, що сучасний світ має “обчислювальний характер, перетворюючи безліч 

типів вартості в одну гомогенну грошову вартість” [391]. В. Зенізер застосовував 

ці ідеї до визначення багатоцільового та соціального призначення грошей, а також 

для визначення важливості наявності в суспільстві безцінних товарів та послуг як 

реакції на прискорення процесів постійного порівняння в сучасному 

глобалізаційному підприємницькому середовищі [431]. Це ще раз підкреслює 

важливість символічної цінності у підприємницькій діяльності та суспільстві. 

У сучасному суспільстві існує тенденція до аналізу обміну як процесу, що 

відбувається між його учасниками на економічному ринку. Проте внаслідок 

наявності високого рівня невизначеності, неповної та асиметричної інформації, 

багато видів обміну, навіть в розвинутих країнах Західної Європи та Північної 

Америки мають елементи “еквівалентного” та “бартерного обміну”. 

Еквівалентний обмін може бути визначений як тип обміну, який відбувається 
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неофіційно із застосуванням примусових угод між відомими один одному 

сторонами [247]. Отже, він містить елементи двох систем обміну: ринкової та 

системи примусового перерозподілу, яка була властива примітивним 

суспільствам. 

З даних табл. 5.2 стає очевидним, що бартерний та еквівалентний типи 

обміну є соціальними та близькими до порівняння та пропорційності. Тоді як 

ринковий обмін ближче до традиційних підходів вимірювання, стандартизації, 

зважування. 

     Таблиця 5.2.  

Порівняльна характеристика ринкової системи обміну, бартерної та еквівалентної 

системи 

Ринковий обмін Бартерний обмін Еквівалентний обмін 

Добровільний Добровільний Примусовий 

Обмін цінностями Використання Використання цінності 

Вимір кількості Вимір кількості та якості Вимір якості 

Порівняння Порівняння Неможливість порівняння 

Стандартизація Неможливість стандартизації — 

Джерело: розроблено автором 

 

Глобалізація та меркантилізація суспільства призведуть до подальшого 

прискорення розвитку процесів вимірювання та стандартизації у сучасній 

економічній системі. А економічні інтереси зацікавлених осіб допоможуть у 

майбутньому протистояти даним процесам у сфері ЗМП та подолати загальні 

антиглобалістські рухи у всьому світі. Визначення кількісної економічної вартості 

на вільних ринках обміну товарами зіштовхується з особливими суперечностями 

в суспільстві, яке засноване на широкому використанні людських знань та  сфері 

послуг. 

Потрібно дуже обережно робити припущення щодо аналогічного впливу 

процесів глобалізації та стандартизації як у сфері ЗМП, так і в інших сферах 

економіки, також необхідно зменшити рівень стандартизації послуг, особливо у 

якості критерію і виміру. Виникає потреба у новому перегляді природи 
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економічних ринків та багатства, які ми традиційно розглядали як “примітивні” 

або малі, та застосування таких досліджень до сфери ЗМП. 

Такий широкий підхід був спричинений сучасними економічними дебатами 

щодо необхідності заснування “справедливого та морального” капіталізму [297]. 

Адже ми можемо спостерігати швидке зростання суспільних рухів проти 

глобалізації та діяльності міжнародних організацій (Світовий Банк, МВФ). На 

нашу думку, процеси стандартизації та меркантилізації є ключовими факторами, 

які пришвидшують розвиток цих суспільних рухів. З іншого боку, виникає 

питання, чи є стандартизація, меркантилізація та вимірювання єдиним шляхом 

розвитку глобалізації, чи ЗМП можуть стати альтернативним напрямком 

трансформації. 

Як перспективу для подальших досліджень, ми можемо назвати два 

напрямки: 

1) дослідження механізмів та сутності вимірювання та порівняння 

продуктивності ЗМП в умовах глобалізаційних перетворень, адже глобалізаційні 

процеси прискорюють прийняття стандартів вимірювання, які вступають у 

суперечність з більшістю форм людського сприйняття цінності та вартості. Таке 

прискорення може служити підставою для подальшого аналізу з огляду на 

необхідність раціональної відповіді на зростаючі рухи антиглобалістів; 

2) поглиблення розуміння впливу глобалізаційних процесів на ЗМП, їх 

інноваційне майбутнє та ефект спільного створення вартості цих послуг, ролі 

споживачів інновацій та їх інформаційних методів та механізмів співпраці з 

виробниками ЗМП, і все це в умовах постіндустріального, глобалізованого 

суспільства. 
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5.2. Розвязання суперечностей розвитку сфери послуг у сервісній 

економіці 

Виникнення сервісної економіки в світі характеризувалося процесами 

зростання рівня зайнятості у сфері послуг та збільшенням її внеску до ВВП 

індустріально розвинутих країн. Активізації цих процесів сприяли зростання 

продуктивності праці в галузях матеріального виробництва, зміни у структурі 

потреб населення і суб’єктів господарювання, новітні явища у формах організації 

суспільного виробництва, пов’язані з широким використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, посиленням мережевого характеру економіки. 

Внаслідок становлення інформаційного суспільства найбільш зростаючими 

секторами глобальної економіки стають високотехнологічні галузі, що базуються 

на знаннях та відповідних змінах безпосередньо у самій сфері послуг. Ця 

економічна трансформація супроводжувалася активними економічними 

дослідженнями, метою яких було пояснення та прогнозування процесів розвитку 

економічної системи та, на основі такого аналізу, розроблення нових теорій 

економічного зростання. Спільним для переважної більшості розроблених теорій 

було визнання значного впливу сервісної економіки на темпи та якість розвитку 

як окремих національних економік, так і світової економіки вцілому. 

 Проте, як і будь-яка інша теорія чи гіпотеза, теорія сервісної економіки 

піддавалася критиці з боку вчених-економістів різних наукових шкіл. Основою 

для такої критики стали твердження про те, що сервісна економіка є настільки 

фундаментально іншою, що вона не може бути зрозуміла та пояснена на основі 

існуючих економічних ідей чи концепцій, та пропозицій щодо необхідності 

розробки нових положень економічної науки, які б могли пояснити нові 

господарські реалії. Вважалося, що ідея про неминучий рух постіндустріального 

суспільства через сервісну економіку до економіки знань є небезпечним та 

помилковим уявленням, адже всі зміни, що відбулися в економічній системі, є 

“статистичними артефактами” [304] або “статистичною ілюзією” [307]. А саме 

значення категорії “економіка знань” вважалося викривленим та не тотожним 

тому, яке ввів у науковий обіг у 1968 р. П. Друкер. 
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 Негативним результатом стратегічної трансформації економіки від 

індустріальної до сервісної критики теорії сервісної економіки визначали втрату 

конкурентної переваги на міжнародному рівні провідними розвинутими країнами 

західного світу порівняно з новими азійськими економіками, особливо з 

економікою Китаю. Основною причиною конкурентної слабкості західних 

економік економісти-критики визначають постійне зростання економічного 

інтересу з боку суспільства та окремих економічно активних індивідів до двох 

нових структурних елементів економічної системи, виникнення та зростання яких 

пов’язували з сервісною активністю: державне управління та фінансова індустрія. 

А найбільшою помилкою, на їх думку, було те, що розвиток та розширення цих 

видів економічної діяльності людини підтримувалися та пропагувалися майже 

всіма провідними сучасними економічними теоріями. Все це призводило до 

ситуації, коли сфера державного управління збільшувала показники темпів 

економічного зростання, включаючи до вимірювання ВВП країни власний внесок 

як щось особливо цінне та вигідне для суспільства. 

Більше того, за підтримки сучасних фінансових теорій ця галузь економіки 

схильна до зростання та збільшення власного внеску до ВВП країни за рахунок 

інших галузей народного господарства, роблячи фінансові послуги і передусім 

послуги з кредитування, загальнодоступними. У результаті цього приватні особи 

та підприємства охоплені невгамовним бажанням до інвестування, яке, в свою 

чергу, стає основною передумовою економічного зростання. У цих теоріях 

надаються рекомендації світовим Національним банкам про необхідність 

полегшення доступу комерційним банкам до кредитних ресурсів, тим самим 

прискорюються темпи зміни фаз сучасних економічних циклів. 

Особливим аргументом критики теорії сервісної економіки є історичний 

економічний аналіз. Історична ретроспектива, на їх думку, свідчить що 

трансформацію економічної системи та перехід суспільства до третинного 

сектору економіки. Це  є серйозним випробуванням не лише для економічних та 

соціальних правил існування та функціонування людського суспільства, а й 

вносить незрозумілість до економічної теорії багатства нації. Приклади Іспанської 
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Імперії у ХV ст., Данії у ХVІІ ст., Великої Британії у ХVІІІ ст., Японії та Китаю  у 

ХХ та ХХІ ст. свідчать про значну роль міжнародної торгівлі та накопичення 

позитивного торговельного балансу у формуванні добробуту будь-якої нації. 

Відхилення від цієї теорії багатства нації може вважатися грубою 

інтелектуальною помилкою сучасної теорії сервісної економіки. 

Наступним аргументом критиків теорії сфери послуги є проблеми в 

розвитку провідних країн світу після початку переходу до сервісної економіки. 

Зокрема, твердження про тенденцію втрати США позиції наддержави на початку 

1970-х рр., що збіглося в часі із зародженням економіки послуг. Основним 

причинами цієї тенденції втрати, вказаної у роботах  Дж. Зісмана [432], є 

зменшення продуктивних навичок робочої сили, відмова від розміщення 

переробної промисловості та важкої промисловості в середині країни, зменшення 

частки автоматизованого виробництва в структурі національної економіки. 

Велика Британія після 1973 р. сильно знизила обсяги промислового виробництва, 

що призвело до виникнення масового безробіття серед економічно активного 

населення країни. Рівень безробіття був настільки значним, що ця проблема 

вирішувалася урядом Великої Британії до початку ХХІ ст. [306] Інші 

американські вчені стверджували, що християнській культурі США взагалі 

властиве тяжіння до послуг, а не до матеріального виробництва [340]. Б. Моретон 

розглядав парадигму сервісної економіки як перехід та відмову від “фордизму” і 

трансформації капіталізму відповідно до засад християнської філософії.  

Подальші наукові дослідження стверджували, що зміна парадигми 

економічної науки відбулася не під впливом необхідності утримання та 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, а під тиском 

інтересів провідних гравців глобалізованої економіки. Матеріальною основою 

такого твердження були процеси, що відбувалися у 1980—1990-х рр.: перенесення 

значних виробничих потужностей з розвинутих країн Заходу до офшорних країн 

та зростання значення фінансових послуг в економіці. З цього часу Чиказька 

школа економічної теорії та “неокласики” починають переконувати керівників 

світових держав про корисність та об’єктивність тих економічних теорій, які 
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обслуговують вищезазначені економічні інтереси, надаючи пріоритет 

запозиченням перед заощадженнями та короткостроковій вигоді і спекуляціям 

перед досягненням довгострокової стабільності. Такий розвиток подій стає 

можливим, за оцінками дослідників, лише завдяки теоретичній втомі та 

розчаруванні у континентальній європейській економічній думці, що призвело до 

збільшення наукового розриву між провідними економічними гіпотезами та їх 

критичним аналізом [240]. 

Прихильники критичних поглядів на сферу послуг зокрема та сервісну 

економіку взагалі описують свою гіпотезу як матеріалістичну економічну теорію. 

Оцінка наукових підходів представників фінансової теорії, ретроспективного 

економічного аналізу, теорії конкурентоспроможності, Чиказької школи та 

неокласиків надає змогу обґрунтувати доцільність аналізу суперечностей 

функціонування і розвитку сфери послуг з позиції з’ясування генезису, форм 

прояву і способів їх вирішення. Ці суперечності мають своїми протилежними 

сторонами соціально-економічний розвиток і економічне зростання, обумовлені 

ігноруванням або недостатньо повним урахуванням особливостей стратегічної 

трансформації економіки від індустріальної до сервісної. 

На нашу думку, серед таких суперечностей можна визначити: 

1. Між сталим розвитком та економічним зростанням. 

Багато вчених використовують розвиток сфери послуг як аргумент для 

“сталого розвитку” економіки, але забувають про економічне зростання, яке не 

тотожне йому. Крім того, ігнорується факт, що сталий розвиток в основному 

забезпечується новими та більш ефективними товарами. Наприклад, проблема 

зменшення викидів окису вуглецю в повітря може бути вирішена шляхом 

зростання вартості пального для автомобілів чи створенням нових електромобілів, 

але так ми не знімаємо проблему необхідності переміщення індивідів чи товарів із 

точки А до точки Б. Сталий розвиток є потужним аргументом розвитку економіки 

за своєю природою, але він не завжди призводить до економічного зростання 

[398]. Замість цього, дослідження проблематики сталого розвитку може призвести 

до того, що гіпертрофується розуміння проблеми екологічної безпеки та 
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необхідності піклування про навколишнє середовище, тим самим стверджується, 

що все “зелене” корисне для розвитку економіки. А це не завжди так, особливо у 

короткостроковому періоді. Сучасна економічна система витрачає дуже багато 

природних ресурсів на одну особу, як наслідок ми маємо постійно скорочувати їх 

споживання, а шлях до цього лежить через заміщення старих виробничих 

потужностей  та товарів новими. З іншого боку, зростання обсягів надання послуг, 

наприклад суспільних, може бути ефективним у екологічному аспекті та повністю 

неефективним з позиції економіки. Адже надання суспільних послуг фінансується 

за рахунок податків, обсяг надходження до державного бюджету яких має 

зростати одночасно із розширенням номенклатури суспільних послуг та, як 

наслідок, зростанням обсягів сервісної економіки. Тим самим зростає податкове 

навантаження на промислові підприємства. 

Сервісна економіка більше ніж інші пасує до шляху розвитку людського 

суспільства, орієнтованого на збереження навколишнього середовища. У 

суспільстві панує думка про переваги послуг як таких, що завдають менше шкоди 

навколишньому середовищу та ведуть суспільство до розвитку “зеленої” 

економіки. Сервісна економіка стає символом розвинутого суспільства, символом 

наукової революції, що супроводжує трансформацію характеру праці з ручної до 

інтелектуальної. Вона асоціюється з деіндустріалізацією, деколонізацією та всіма 

іншими перевагами та благами сучасної демократії. Наступним кроком є 

визначення матеріального промислового виробництва як такого, що не 

ґрунтується на знаннях, та характерного для країн “третього” світу. Воно 

асоціюється з усіма протилежними негативними механізмами, тенденціями та 

процесами, поглядами, які формують негативне ставлення суспільства та 

нехтування процесами промислового виробництва. Таку тенденцію підтримують і 

вчені-економісти, які не критикують процеси формування та функціонування 

сервісної економіки.  

2. Між сучасними тенденціями розвитку сервісної економіки та 

наявними методиками оцінювання її ефективності.  
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З розвитком економічної системи та зростанням ролі державного сектору 

економіки, в економічній теорії виникає потреба включення до показників 

економічного зростання, зокрема до показника ВВП країни нових видів вартості, 

які створюються в основному у сфері суспільних послуг та послуг з державного 

управління. Тому для розрахунку показника ВВП країни почали використовувати 

загальновідому формулу 

ВВП = C + I + G + NE,                                                (5.1) 

де літера G означала включення до показника ВВП країни обсягів державних 

витрат [104]. Враховуючи це, ми бачимо тенденцію до технічного зростання 

показників ВВП у провідних розвинутих країнах, яке зумовлене зростанням 

видатків на суспільні послуги та обслуговування апарату державного управління. 

Іншими словами, виключення державних витрат із показника ВВП країни може 

призвести до падіння темпів реального економічного зростання. Підтвердження 

цих висновків ми можемо знайти в роботах шведського економіста Дж. Енссона, 

який досліджував розвиток економіки Швеції з 1950 по 1980 рр. Вчений 

відзначав, що зростання частки сфери послуг у ВВП країни відбувалося 

“повністю за рахунок збільшення споживання суспільних послуг з охорони 

здоров’я, освіти та державного обслуговування” [304], які не створювали будь-

якого доходу, а ставали лише джерелом великих витрат. Отже, внесення цих 

державних витрат до показника визначення обсягу ВВП країни в період 

зародження та становлення сервісної економіки призвело до ситуації, коли він 

перестає виконувати роль індикатора реальних конкурентних переваг країни на 

міжнародній арені. Крім того, не дуже зрозумілий такий факт як зростання 

державних витрат, що є обов’язковим індикатором розвитку та оздоровлення 

національної економічної системи. Дуже часто це призводить до бюрократизації 

економіки та деградації суспільної моралі. Аналіз інших складових державних 

витрат також не свідчить про обов’язковий позитивний їх вплив на 

започаткування тенденції та досягнення економічного зростання. Зокрема, 

трансфертні платежі, витрати на соціальне обслуговування суспільства мають 

інше економічне призначення, швидше, вони підвищують рівень справедливості 



385 
 

розподілу доходів у суспільстві та долають соціальну нерівність, аніж призводять 

до зростання обсягу ВВП та досягнення високого рівня конкурентоспроможності 

економіки країни. Актуальними витратами держави протягом всього періоду 

існування людства є витрати на військовий захист, але вони також не є 

обов’язковою передумовою економічного зростання. Навпаки, високі військові 

витрати на озброєння негативно впливають на національну економіку, у випадку 

якщо це озброєння не буде застосовуватися або експортуватися, воно потребує 

значних додаткових витрат на зберігання, охорону, утилізацію тощо. Тут 

спостерігаються негативні економічні ефекти, які значно збільшують державні 

витрати. Прикладами, що підтверджують нашу думку, можуть бути економіки 

США та Росії, які мають значні військові бюджети, але розвиток їх військового 

потенціалу не призводить до значних темпів зростання національних економік.  

Наступною суперечністю розрахунку показника ВВП країни та його 

застосування як індикатора її конкурентоспроможності в умовах сервісної 

економіки є неможливість за його допомогою встановлення джерел надходження 

грошових коштів всередині країни, чи є вони результатом політики заощадження 

населення, чи результатом кредитування через внутрішні або зовнішні механізми. 

Більше того, визначення рівня добробуту населення через показник ВВП не дає 

відповіді на питання — що є основним джерелом національного доходу: 

матеріальне виробництво чи послуги? На думку багатьох економістів, з погляду 

довгострокової конкурентної переваги промислове виробництво завжди є 

ефективнішим ніж послуги. На підтвердження своєї думки вони наводять 

наступні приклади. Перший —  економічне зростання економіки Індії відбувалося 

за рахунок розширення сфери послуг та перенесення підприємств з функціями 

обслуговування із країн Заходу. Основними причинами були вартість робочої 

сили та високий рівень володіння англійською мовою. Тому колл-центри та бек-

офіси багатьох відомих світових корпорацій розташовані в Індії, а частка сфери 

послуг у ВВП перевищує 50 %. Згодом, зі зростанням рівня володіння 

англійською та іншими іноземними мовами в Китаї велака частина підприємств 

розпочала процес переведення своїх філій до цієї країни, до місця розташування 
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їх виробничих потужностей. Другий приклад — економіка Греції, де більше 76 % 

ВВП створюється у сфері послуг [96, 435]. У економічній літературі 

стверджується, що зростання витрат на суспільні послуги є свідченням розвинутої 

та сильної економіки, а насправді все може бути навпаки. З 1960 р. по 2008 р. 

ВВП Греції зростав високими темпами з 4 млрд дол. до 350 млрд дол. США [96, 

435].  Грецію вважали успішною країною, але насправді таке зростання призвело 

до фінансової катастрофи. Однією з проблем зростання та розвитку в Греції був 

великий штат державних службовців із рівнем заробітної плати значно вищим 

аніж в середньому по економіці. У період економічної кризи жоден з державних 

службовців не погодився на зменшення рівня заробітної плати та скасування 

спеціальних соціальних програм. Цей приклад свідчить про те, що набагато легше 

побудувати сектор послуг з державного управління та суспільних послуг, але 

дуже важко їх ефективно утримувати та управляти ним, ще важче проходить 

процес оптимізації та реформування старої системи державного управління. 

Окрім усіх вищевикладених зауважень, більшість критичних поглядів щодо 

показника ВВП в сучасній сервісній економіці ґрунтуються на його нездатності 

визначити якість життя населення. Як відповідь на ці зауваження була розроблена 

та впроваджена у науковий обіг система економічних показників для сучасної 

економіки послуг. Так, з метою вимірювання якості життя населення був 

розроблений Індекс Людського Розвитку, справедливість розподілу доходів 

почали визначати за допомогою Коефіцієнта Джині, для вимірювання ступенів 

конкурентоспроможності національної економіки — The Global Competitiveness 

Index (Індекс глобальної конкурентоспроможності, далі ІГК). ІГК — глобальне 

дослідження і рейтинг країн світу за показником економічної 

конкурентоспроможності, що супроводжує його. Розрахований за методикою 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), заснованій на комбінації 

загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування 

керівників компаній — великого щорічного дослідження, яке проводиться ВЕФ 

разом із мережею партнерських організацій — провідних дослідницьких 

інститутів і організацій у країнах, аналізованих у звіті. Дослідження проводиться з 
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1979 р. і в цей час становить найповніший комплекс показників 

конкурентоспроможності різних країн світу. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складений зі 113 змінних, які 

детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що перебувають 

на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність змінних на дві третини 

складається з результатів глобального опитування керівників компаній (з метою 

охоплення широкого кола факторів, що впливають на бізнес-клімат у 

досліджуваних країнах), а на одну третину — із загальнодоступних джерел 

(статистичні дані і результати досліджень, що здійснюються на регулярній основі 

міжнародними організаціями) [436]. Такий індекс є додатковим до ВВП, адже не 

завжди високий рівень ВВП в країні автоматично означає провідне місце в Індексі 

глобальної конкурентоспроможності. Наголосимо, що даний Індекс не враховує  

різницю між виробництвом матеріальних товарів та виробництвом послуг та 

зростанням публічного сектору економіки. 

До головної позитивної риси сучасного показника ВВП країни та його 

економічної адекватності дослідники зараховують його політичну нейтральність. 

На нашу думку, в сучасних умовах розвитку можна піддати сумніву це 

твердження і методику визначення ВВП. З метою подолання суперечностей у 

межах сервісної економіки, ми вважаємо за потрібне запропонувати механізм 

корекції методики визначення обсягу ВВП відповідно до реальних економічних 

процесів, які відбуваються в сучасній сервісній економіці. Пропонуємо внести 

такі зміни до методики визначення показника: 

ВВП = (Cpr + Ipr) + (Cser + Iser)× N + (G ‒ m) + NE,                    (5.2) 

де Cpr — витрати домогосподарств на товари матеріального виробництва; 

Ipr — валові приватні інвестиції в галузі матеріального виробництва; 

Cser — витрати домогосподарств на товари сфери послуг; 

Iser — валові приватні інвестиції у сфері послуг; 

N — коригуючий коефіцієнт для сфери послуг, частка платних послуг у 

загальному обсязі наданих послуг в економіці; 

G — державні витрати; 
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m — військові витрати;  

NE — чистий експорт. 

Для більш адекватного вимірювання показника ВВП країни в сучасних 

економічних реаліях та умовах трансформації характеру праці, ми вважаємо за 

потрібне приділити окрему увагу тим домогосподарствам, в яких один з його 

членів витрачає свої трудові зусилля на обслуговування місця проживання та 

хатню роботу, а іншу зайняті в якості найманих працівників чи підприємців на 

постійній основі та протягом повного робочого дня. На нашу думку, витрату їх 

трудових зусиль можна зарахувати до категорії державних витрат. Особливо 

слушно застосовувати такий підхід в країнах, що розвиваються, де переважна 

кількість жінок працездатного віку займаються обслуговуванням членів сім’ї та 

доглядом за оселею, а їх чоловіки отримують основний дохід для утримання 

домогосподарства. Нагадаємо, що в процесі розроблення методу обчислення 

показників ВВП витрати робочої сили та створення нової вартості з боку 

домогосподарства не враховувалися. Поясненням цьому було те, що вони не 

отримували за свої дії заробітної плати чи інших факторних доходів. Така 

ситуація стала серйозним поштовхом для жінок до пошуку свого робочого місця 

та основної зайнятості поза межами домогосподарства та стимулом для 

формування нових підходів до визначення суспільної вартості людської праці. 

Таке ставлення до праці домогосподарок часто призводить до погіршення  

сімейних стосунків, руйнування сімейних взаємозв’язків, переосмислення 

сімейних цінностей, адже жінки отримують подвійне робоче навантаження, 

приділяючи велику кількість часу виконанню соціальних обов’язків із піклування 

за місце проживання та родину. На нашу думку, якщо включати до результатів 

виробництва в країні послуги державних службовців, то, принаймні, нам 

необхідно приділити увагу доданій вартості, що створюється безпосередньо в 

домогосподарствах працею цієї соціальної групи суспільства. Щодо праці 

державних службовців, ми вважаємо виконання ними функцій управління та 

надання суспільних послуг створює додаткову суспільну вартість, яка має 

включатися до показника ВВП, з одного боку. З іншого — всі витрати на 
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функціонування системи державного управління та надання державних послуг 

несуть платники податків — суб’єкти господарювання, і, якщо країна прагне до 

економічної стабільності та сталого розвитку, оплата цих послуг має 

здійснюватися за рахунок приватного сектору економіки та позитивного сальдо 

торговельного балансу цієї країни. На сьогодні такі суперечності щодо 

економічного внеску послуг державного управління не враховуються при 

розрахунках показників ВВП, це явище можна послабити  за рахунок 

використання коригуючих коефіцієнтів.  

Сьогодні виникає потреба у постійному коригуванні системи економічних 

показників з метою підвищення рівня їх відповідності економічним реаліям та на 

їх основі підвищення вірогідності економічних прогнозів. З цією метою ми й 

запропонували шлях коригування показника ВВП країни, який може підвищити 

його об’єктивність в умовах сучасної сервісної економіки. 

Ретроспективний аналіз довів існування суперечностей у процесі зростання 

сервісної економіки, коли збільшення видатків для сфери суспільних послуг 

сприймалося як економічне зростання, а вимірювання показника ВВП просто 

було підлаштоване під нові економічні, суспільні та політичні реалії. Основна 

проблема полягала у спотворенні економічної реальності досягнення 

конкурентних переваг у довгостроковому періоді через ігнорування того факту, 

що фінансування суспільних послуг забезпечувалося промисловим виробництвом 

або міжнародною торгівлею з використанням механімів оподаткування. Загалом у 

результаті такого стратегічного вибору розвинуті країни Заходу відчули 

несподівану конкуренцію з боку країн Азії, що може призвести до загострення 

суперечностей розвитку світової економіки в ХХІ ст. 

3. Між короткостроковими та довгостроковими економічними цілями. 

Тенденції розвитку світової економіки свідчать, що більшість видів 

сервісної активності схильні до реплікації та копіювання, як наслідок —

економіка, заснована на послугах, є більш вразливою та менш захищеною від 

конкурентної активності та боротьби. Наприклад, економіки країн, які засновані 

на наданні туристичних послуг, мають менше конкурентних переваг у 
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довгостроковій перспективі, дохід від туристичної діяльності формується швидко 

та легко, він призводить до прагнення зупинити технологічний прогрес всередині 

країни. Але, з іншого боку, людині властиве прагнення до урізноманітнення та 

диференціації відпочинку, а покращення світової транспортної інфраструктури, 

зокрема розроблення та будівництво нових літаків, дає змогу туристам частіше 

змінювати місця відпочинку, тим самим призводячи до економічних втрат та 

недоотриманого прибутку економік, що орієнтовані на туризм. За своєю сутністю 

туристичний потенціал є цінним суспільним надбанням  та значним джерелом 

можливого національного доходу, але надмірна залежність від нього стає 

економічною загрозою, як ми могли бачити на прикладах економік Греції та 

Іспанії. 

Сфера послуг безперечно є продуктивною, але в сучасній економіці 

зароджується тенденція до занадто сильного її розвитку. Зміна акцентів з 

матеріального виробництва на нематеріальні послуги пов’язана зі зміною запитів 

споживачів по мірі просування суспільства до економіки знань. Остання вносить 

зміни у структуру потреб не тільки з боку виробництва, а й споживання, коли 

задовольняються потреби у самореалізації, творчому зростанні особистості та 

інші потреби вищого рівня. Це обумовлює зміну та дії мотиваційних механізмів, 

посилення ролі нематеріальних стимулів до праці. 

У цих умовах головна суперечність економічного розвитку між 

обмеженістю ресурсів і безмежністю людських потреб набуває нових 

особливостей: необмеженість знань дає можливість виявляти нові шляхи 

використання інших ресурсів, що розширює можливості задоволення потреб, 

знімає гостроту їх задоволення. Відповідно відбуватимуться зміни в характері 

конкуренції, нового сенсу набуватиме партнерство і співробітництво, 

взаємодоповнення змін інноваційного спрямування.  

Але сучасна структура сервісної економіки, співвідношення між різними 

видами нематеріальних послуг свідчить про існування так званих “нав’язаних 

послуг” і , передусім, послуг фінансового сектору економіки. Особливо яскраво 

негативні результати домінування фінансових послуг у загальній структурі 
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сервісної економіки виявилися в умовах сучасної фінансово-економічної кризи. 

Намагання пояснити природу глобальної фінансово-економічної кризи за 

допомогою відомих традиційних теорій, а саме теорій, що зосереджені на 

особливостях циклічності економічного розвитку (М. Кондратьєв, Дж. Кітчин), 

безпосередньо грошово-кредитного обігу (Ф. Хайек, Й. Шумпетер), 

стимулювання попиту (“пастка ліквідності” Дж. Кейнса), взаємодії руху 

національного доходу, споживання і заощадження (Р. Харрод, Дж. Хікс) та 

новітніх теорій (теорія системних циклів нагромадження капіталу Дж. Арріги, Ф. 

Броделя) [199], дають можливість вітчизняним вченим зробити слушний висновок 

про те, що зростання і нагромадження значного обсягу капіталу, який можна 

прибутково реінвестувати звичайними каналами, фінансовий капіталізм готовий 

домінувати над усіма видами економічної діяльності ділового світу, стимулюючи 

фінансову експансію [192]. Остання може відбуватися всупереч розвитку 

економіки, що базується на знаннях: призупиняється інвестування у людський 

капітал і  розвиток людської особистості, знижуються соціальні стандарти. Все це 

деформує функціонування сфери послуг та сервісної економіки. 

4. Між зростанням обсягів отриманих доходів у сфері послуг та 

стагнацією промислового виробництва. 

Припущення про те, що експорт результатів людської праці є основним 

фактором створення суспільного добробуту, вперше серйозно було поставлене під 

сумнів після Другої Світової війни. Позитивне сальдо торговельного балансу 

виступало в ролі основного рецепту для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності на міжнародній арені протягом всієї сучасної історії  

розвитку людської цивілізації. У сучасній Європі така формула досягнення успіху 

спрацювала для Швеції та Німеччини, в Азії — для Китаю, Сінгапуру та 

Південної Кореї. Ці країни також постраждали менше за інших під час останньої 

фінансової кризи початку 2000-х рр., наслідки якої ми відчуваємо й сьогодні. Ці 

країни побудували свою економіку у розрахунку на міцний виробничий сектор та 

позитивне експортне сальдо. Німецька економіка, наприклад, сьогодні є 

розвинутішою та досягає кращих показників динаміки розвитку ніж економіка 
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Франції, незважаючи навіть на той факт, що у Франції функціонує більша 

кількість мультинаціональних підприємств. Найбільші французькі 

мультинаціональні підприємства функціонують у галузях сфери послуг, 

страхуванні, банківських послугах, послугах ритейлу та паливній індустрії. 

Найбільші німецькі компанії — машинобудівні та електроніка. Зіштовхнувшись із 

такими фактами та ґрунтуючись на значному масиві статистичних даних, які їх 

можуть підтвердити, група економістів-неокласиків провела специфічне 

економічне дослідження для країн Європи, Японії, Китаю та Сінгапуру. У 

підсумку були визначені суперечності розвитку сфери послуг та вказано на 

помилкове гіпертрофоване твердження щодо її значення для сучасної економіки 

[237].  Для того, щоб розібратися у таких суперечностях сервісної економіки, нам 

потрібно звернутися до робіт економістів-класиків ХІХ ст. Тоді під сервісною 

економікою розуміли все те, що економісти називали “економікою безкоштовних 

обідів” або непродуктивною економікою. Дохід, який виникав у результаті 

простого кругообігу грошей, жорстко критикувався класиками політичної 

економії А. Сміта [397] та Дж.С. Мілля [338].  У роботах класиків також не 

підтримувалися економічні погляди, характерні для сучасних економічних теорій 

щодо обґрунтування необхідності фінансових спекуляцій або доходу, який був 

результатом нетрудової діяльності: рента, дивідендний дохід, орендна плата, 

дохід від спекуляції з нерухомістю. Наголосимо, що більшість доходів у сучасних 

розвинутих економіках мають своїм джерелом саме такі операції. У роботах 

класиків нетрудові доходи розглядалися як додана вартість, результат швидкого 

зростання кількості населення, вартості, яка була створена іншими. Таким чином 

вони визнавалися нечесними, навіть “паразитичними” формами доходів, та 

наголошувалося на необхідності їхнього жорсткого податкового контролю. 

Додатковою проблемою нетрудових доходів стає те, що вони мають 

наслідком економічну пасивність господарюючих одиниць. Суб’єкти економічних 

взаємовідносин, які їх отримують, можуть не брати активної участі в реальному 

економічному житті нації, можуть не працювати з метою задоволення власних 

економічних потреб. Крім того, такі види доходу не є об’єктом інтенсивної 
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конкурентної боротьби та призводять до економічного розмежування, соціальної 

нерівності та зростання відчуття економічної та соціальної несправедливості. 

Наприклад, А. Сміт у своїх працях вказував на нетрудові доходи як можливу 

причину революції в суспільстві, а деякі дослідження у сфері міжнародних 

відносин підтверджують його думку [397]. На напруженість у соціальній сфері, 

яка існувала в економіці США та була спричинена зростанням рівня нетрудових 

доходів, вказували в своїх роботах Т. Веблен та Г. Джордж [343].  Згодом, 

проблема зростання нетрудових доходів втратила свою актуальність на фоні 

проблеми постійного зростання державного боргу, але в сучасній економіці вона 

знову постала з особливою гостротою в період економічної кризи. Прикладом 

можуть стати протести у штаті Вісконсін у 2011 році, де наймані працівники 

скаржилися на несправедливість збільшення економічного тягаря за рахунок 

зростання фінансових зобов’язань, та економічний рух “Захопи Уолл Стрит”. 

5. Між розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією 

конкурентної боротьби виробників та споживачів послуг . 

 Процеси розвитку сервісної економіки свідчать, що ті регіони та країни, які 

вважають послуги пріоритетом розвитку економічного та суспільного секторів, 

приділяють менше економічної уваги процесам, що відбуваються у сфері 

промислового виробництва, змінюють систему економічних стимулів суспільного 

розвитку,  реорганізують систему освіти відповідно до потреб сервісної 

економіки. У результаті таких трансформаційних змін підприємства сфери 

промислового виробництва зіштовхуються з проблемою втрати конкурентних 

позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках, отримують додаткові стимули 

до реорганізації виробничих процесів, необхідності фізичного перенесення 

виробництва до регіонів, у яких наявні трудові ресурси з відповідними навичками 

та досвідом, зростанням витрат на оплату праці для професійних робітників. 

Розвинуті країни Заходу вже зіткнулися з такою ситуацією, та розуміючи всю 

небезпеку втрати виробничого потенціалу, розпочали процеси реформування 

системи освіти на користь математики, природничих наук, інженерної освіти, 

розвитку спеціальностей та спеціалізацій, властивих індустріальній економіки. 
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Особливо активно ці процеси проходять в тих країнах, які, несподівано для себе, 

відчули активізацію конкурентної боротьби з новими економіками Азії. 

Зростання частки сфери послуг у ВВП країни та сервізація економіки 

наголошує на перевагах послуг перед промисловим виробництвом, але 

ефективний виробник послуг дуже часто одночасно є й ефективним виробником 

матеріальних товарів і навпаки. Передумовами розвитку та існування такої 

ситуації в сучасному світі є той факт, що виробництво будь-якого матеріального 

товару включає в себе безліч компонентів послуг. Крім того, більшість найманих 

працівників у сфері послуг виявляються тісно пов’язаними з виробничим циклом 

промислового матеріального виробництва. Особливістю послуги як товару може 

бути й легкість її відтворення в іншій економічній ситуації чи іншому місці 

розташування, а це, в свою чергу, призводить до необхідності тісного 

взаємозв’язку матеріального та нематеріального виробництва. Адже такі 

консолідовані підприємства потенційно можуть краще себе захистити у випадку 

інтенсивної конкурентної боротьби.  

6. Між кризовими процесами реального сектору економіки та «ілюзією» 

надмірного економічного та соціального розвитку. 

У розвинутих економіках, що вже трансформувалися в сервісні, панує 

думка щодо вищого ступеня розвитку інтелектуального та економічного 

потенціалу як передумови їх концентрації на виробництві послуг. Матеріальне  

виробництво, в свою чергу, переноситься до менш розвинутих територій. 

Насправді, великий масив послуг не вимагає від їх виробничого персоналу 

високого рівня освіти. На нашу думку, така помилковість судження пов’язана з 

висновками вчених про те, що  робота в галузі створення знання або та, яка 

вимагає значного обсягу знань, асоціюється із сервісною активністю. Ми 

вважаємо, що П. Друкер у своїй відомій роботі про “економіку знань” не 

протиставляв її промисловому виробництву та розцінював як таку, що 

відрізняється як від виробництва, так і від послуг. Працівник, зайнятий у сфері 

виробництва знань, розглядався як зовсім інший порівняно із зайнятим у сфері з 

переважно ручною працею. “Знання стають основним фактором виробництва у 



395 
 

просунутій та розвинутій економіці…. Економісти все ще розцінюють індустрію 

знань як послуги” [261]. Крім того, автор розрізняв знання та науку: “Наука — це 

книжка з великою кількістю інформації та даних. Вона стає знаннями лише тоді, 

коли з її допомогою можна щось зробити” [261]. Отже, для “економіки знань” є 

важливим лише те, можна чи ні використати інформацію, в ній не розрізняються 

виробництво та послуги, вона абстрагована від таких категорій. А це означає, що 

перевага виробництва послуг не завжди ґрунтується на вищому рівні 

інтелектуального розвитку індивіда чи суспільства в  цілому. 

Враховуючи визначені нами суперечності, можна вважати, що світова 

економіка може досягти тієї точки розвитку, коли послуги можуть перетворитися 

на “економічних паразитів”, зробити економіку вразливою для зовнішніх впливів, 

та найгірше — призвести до кризових явищ та саморуйнації не лише в економіці, 

а й у соціальній сфері життя людини. Та цього може й не трапитися, якщо вчені-

економісти будуть більш критично ставитися до власних досліджень 

економічного життя суспільства. Замість того, щоб приховувати недоліки, ідеї та 

гіпотези щодо суперечностей розвитку сервісної економіки мають стати 

частинами позитивних досліджень напрямків та тенденцій розвитку економіки та 

суспільства в цілому. Особливо для тих наукових шкіл економічного мейнстриму, 

погляди яких ніколи не критикувалися та не ставилися під сумнів. Історичний 

розвиток світової економіки свідчить про необхідність приділення додаткової 

уваги сфері промислового виробництва. 

 

5.3. Модернізація сфери послуг в умовах глобальних постіндустріальних 

трансформацій 

 

Фундаментальні зміни в економічній системі, створенні та формуванні 

національного добробуту та досягненні позитивних темпів економічного 

зростання змінили основні тенденції інвестиційних процесів: нові машини, 

механізми та засоби праці перестають бути основним предметом залучення 

вільного капіталу, а проміжні послуги стають одним з ключових факторів 
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виробництва. Таким чином, зростає роль та значення детермінант пропозиції 

послуг в усій економічній системі. 

Як результат, виникають певні проблеми та перешкоди з боку класичних та 

неокласичних економічних теорій, які зосереджують свої дослідження на сфері 

матеріального виробництва та стверджують необхідність домінування цього виду 

економічної активності людини. Такі економічні теорії не спроможні дати 

остаточні відповіді на питання створення цінності та вартості товару чи послуги в 

умовах постіндустріальних зрушень, коли послуги стають визначним фактором 

створення національного багатства та основною детермінантою економічного 

зростання. У сучасних умовах вартість не може розглядатися як результат 

досягнення певної рівноваги між попитом та пропозицією, а відсутність повної чи 

часткової рівноваги вже не може бути результатом асиметрії економічної 

інформації. Адже в умовах сервісної економіки економічна інформація 

характеризується постійною недосконалістю та асиметрією. Така асиметрія, в 

першу чергу, може бути пояснена значними часовими проміжками використання 

інформації. А велика частина витрат у процесі виробництва послуг стає 

пов’язаною з майбутніми подіями, в яких навіть тривалість споживання послуги є 

невизначеною. Тобто, майже вся система створення вартості в сучасній сфері 

послуг залежить від невизначеної реальності майбутніх економічних процесів. 

Така ситуація вимагає від дослідників посиленої уваги до розуміння та управління 

невизначеністю та ризиками. До фундаментальних економічних проблем 

сьогодення також можна віднести питання парадигмальних зрушень у категорії та 

структурі вартості як основу формування національного добробуту. Роблена 

авторська система глобальних постіндустріальних трансформацій зображена на 

рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Глобальні постіндустріальні трансформації 

Джерело: розроблено автором 

Для формування пріоритетних напрямків розвитку сфери послуг потрібно 

використати комплексний підхід до вирішення завдань життєдіяльності 

суспільства. Історичний розвиток людського суспільства засвідчив зростаючий 

вплив та значення освітніх послуг, що стають тим сектором сфери послуг, який 

розвивається неявно та має значний потенціал до покращення ефективності своєї 

діяльності шляхом зростання продуктивності праці. 
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В умовах сучасних демографічних процесів, якими характеризуються в 

першу чергу розвинуті країни, країни з високим рівнем національного доходу, 

дуже важливим сектором сфери послуг стає охорона здоров’я. Про важливість 

цієї галузі свідчать не лише статистичні дані, а й результати дослідження 

інноваційної активності в світі, які стверджують, що з 12 найбільш інноваційних 

галузей глобальної економіки 4 безпосередньо стосуються сектору охорони 

здоров’я:  

1) біотехнології, які дають змогу сформувати індивідуальні підходи до 

лікування, створення ліків спрямованої дії; 

 2) косметичні галузі — створені для інноваційної активності у сфері 

уповільнення процесів старіння людини; 

 3) медичне обладнання — сучасні дослідження зосереджені на біометричних 

інноваціях, які дають змогу лікарям впливати на певні нервові закінчення та 

коригувати електронні імпульси людського тіла;  

4) фармацевтика — спрямована на дослідження та розробку ліків на основі 

геному людині [408]. 

Індустріальна революція та зростання обсягів промислового виробництва 

призвели до виникнення сучасних видів послуг — послуги з охорони 

навколишнього середовища, а особливо послуги з управління відходами. 

Відходи життєдіяльності людини завжди були побічним продуктом будь-

якого виду людської активності, особливо це стосується економічної діяльності. 

Розвиток ринкових відносин призвів до активізації процесів економічної 

концентрації та спеціалізації виробництва, це, в свою чергу стало передумовою 

для зростання обсягів виробництва та накопичення відходів. Остаточно не можна 

стверджувати, що ці процеси є суто негативними, адже існують приклади 

супутніх винаходів, які перетворюють відходи промисловості на нові товари, 

тобто виникають позитивні ринкові ефекти. Проте, коли рівні спеціалізації та 

концентрації наблизилися до своїх меж, відходи промисловості починають 

створювати проблеми внаслідок неможливості їх перетворення на корисні товари. 

Тому процеси концентрації та спеціалізації, які мають негативні вторинні ефекти, 
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стають негативними результатами використання новітніх технологій у різних 

галузях матеріального виробництва. Паралельно з цими процесами формується 

тенденція до зростання населення, що також призводить до зростання рівня 

відходів як у кількісних, так і в якісних показниках. 

Кожен з товарів потенційно створює відходи, деякі з цих товарів 

перетворюються на нову сировину. В одних випадках процес перетворення є 

природним та органічним, в інших він відбувається лише із втручанням людини 

та за участі технологій рециркуляцій. У обох випадках процес переробки відходів 

обмежений економічною або фізичною неможливістю, тобто коли він економічно 

невигідний або фізично неможливий. Тому запобігання зростанню обсягів та 

переробка відходів життєдіяльності людини стає важливою проблемою сфери 

послуг зокрема та постіндустріальних трансформацій взагалі. 

У період індустріального розвитку людського суспільства всі виробничі 

процеси мали одну мету — продаж товару на ринку. В умовах нової сервісної 

економіки основною метою стає максимізація корисності від використання товару 

протягом його життєвого циклу. Традиційна категорія вартості продукту в умовах 

індустріальної економіки пов’язана з фізичним існуванням та товарністю 

продукту. В умовах сервісної економіки поняття економічної вартості 

розширюється та починає включати в себе додаткові витрати, зазнані споживачем 

протягом використання товару, в тому числі й витрати на його утилізацію. Так 

поняття вартості пов’язане з вартістю будь-якого товару матеріального чи 

нематеріального протягом його споживання або результатом від споживання, 

який виникає з плином часу. Наприклад, вартість побутової техніки залежить від 

періоду та частоти її використання, а вартість лікарського засобу залежить від 

рівня здоров’я людини, який буде досягнуто після його використання. Різниця в 

категорії “вартість” у період індустріального суспільства і суспільства у стані 

постіндустріальних трансформацій, крім того, полягає у феномені монетизації, 

тобто: в період індустріального розвитку основною проблемою була 

монетизована вартість товару, в період постіндустріалізму — яка споживча 
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вартість товару, які потреби він задовольняє, як добре та як часто він  буде їх 

задовольняти. 

 Отже, розвиток сервісної економіки потрібно розглядати як комплексний 

глобальний процес, який містить всі сфери активної діяльності людини, а не лише 

як результат простого зростання третинного сектору економіки. Адже, в сучасних 

умовах розвитку світової економіки сервісні функції інтегровані в усі сфери 

економічної активності  людини, зокрема і в сільське господарство, і у 

промислове виробництво. Важливо зазначити, що більшість сучасних виробничих 

технологій мають менший рівень матеріальних та більший рівень нематеріальних 

витрат. 

 Наголосимо, що розвиток та розширення надання телекомунікаційних, 

банківських, страхових, фінансових послуг, послуг з обслуговування виробничих 

потужностей тощо, не може бути обчислений аналогічно до секторів 

промислового виробництва. Одномоментний продаж матеріального товару тут та 

зараз відрізняється за своєю сутністю від виконання умов договору 

обслуговування протягом певного періоду часу. Отже, потрібно розуміти природу 

того, що насправді вимагає  процес продажу товару в умовах сервісної економіки. 

Тобто коли потрібноно змінити принципи визначення ціни товару  та  додавати до 

неї не лише ціну виробництва, а й ціну його утилізації, причому враховувати 

обов’язково фактичний термін його використання. 

 Наступною ознакою процесів глобальних постіндустріальних 

трансформацій є факт горизонтальної інтеграції всіх видів продуктивної 

діяльності людини. 

 Традиційно економічна теорія розрізняє три сектори: первинний — сільське 

господарство, вторинний — промислове виробництво, третинний —послуги.  

Подальші наукові дослідження розширювали третинний сектор послуг та 

виокремили четвертиний сектор (галузі економіки знань). Насправді, для всіх 

трьох типів суспільства (аграрного, індустріального та постіндустріального) 

основною проблемою є пріоритети виробничої діяльності, основні джерела 

зростання економіки та формування національного добробуту [280]. У прикладній 
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економіці з переходом до індустріального суспільства сільське господарство 

нікуди не зникає, навіть навпаки, воно стає більш ефективним завдяки новим 

технологіям. Відповідно, промислове виробництво не розвивається окремо як 

абсолютно новий вид економічної активності людини, та  зазнає впливу 

традиційних методів господарювання. Зі свого боку сфера послуг не відокремлена 

повністю від структури матеріального виробництва. Вона вплітається в середину 

цієї структури, роблячи її більш залежною від виконання сервісних функцій у 

межах та за межами виробничого процесу. Таким чином ми можемо спостерігати 

не розпад та зростання трьох окремих сфер економічної системи, а, навпаки їх 

прогресивне горизонтально взаємне проникнення. Сьогодні сервісні функції 

стають домінантними для всіх типів економічної діяльності. 

 У процесі фундаментальних зрушень та переходу від одного принципу 

функціонування економіки до іншого трансформується та модифікується 

структура людських потреб та структура кінцевого попиту. Визначення базисних 

потреб також змінюється. Аграрне виробництво було зосереджене на задоволенні 

основних людських потреб. З початком процесів індустріалізації почала 

змінюватися структура й основних потреб. Так  первинні потреби були визначені 

з погляду можливостей їх задоволення системою промислового виробництва, а 

первинні потреби епохи аграрного виробництва були в них інтегровані. 

 Згідно із Законом Енгеля споживання послуг є вторинним, адже вони 

задовольняють другорядні потреби. Відповідно до такої теорії індустріальне 

виробництво є ефективним механізмом забезпечення суспільства продуктами 

харчування, житлом та здоров’ям. Лише після повного задоволення цих потреб 

може розпочатися споживання послуг. 

 Але справжнім стимулом до трансформації економічної системи в бік 

сервісної економіки стало те, що послуги стають основним та незамінним 

фактором, який визначає можливість доступу до основних  товарів, крім того 

послуги починають задовольняти і базисні первинні потреби. Послуги виходять 

на перший план економічної діяльності людини, стають первинним виробничим 

інструментом задоволення основних потреб, у результаті чого можуть 
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розглядатися як основне джерело економічного зростання та створення 

національного добробуту. 

 Довести свої твердження ми можемо прикладом галузей страхових послуг. 

У середині ХХ ст. страхові послуги сприймалися як такі, що можуть 

відшкодувати лише життєві ризики або матеріальний збиток, тобто ставали 

типовими вторинними ринковими товарами, попит на який виникав лише після 

задоволення первинних матеріальних потреб. Проте, навіть після падіння темпів 

економічного зростання в світі з 3 до менше ніж 2,5 % [435], темпи зростання 

сектору страхових послуг зберігалися високими [435, 436]. Якщо страхові послуги 

сприймати як товар розкошу, то логічно було б спрогнозувати більш ніж 

пропорційне зменшення попиту на страхові послуги у разі зменшення обсягів 

світового виробництва. Проте все сталося навпаки. Поясненням зростання обсягів 

надання страхових послуг, навіть у періоди зниження темпів економічного 

зростання, може бути власне характер страхової послуги, яка постає в якості 

основного інструменту для забезпечення належного та безперервного 

функціонування галузей матеріального та нематеріального виробництва. В умовах 

сучасного розвинутого технологічного рівня виробництва, коли ситуація 

невизначеності та різноманітні ризики стають істотними управлінськими 

викликами, страхування стає фундаментальною основою для процесів 

виробництва та інвестування. 

 Аналогічно, в більшості промислово-розвинутих країн страхування життя та 

медичне страхування набувають статус первинного блага. 

Наступною суттєвою різницею між індустріальною та сервісною економікою 

в період постіндустріальних зрушень, що викликає необхідність розроблення 

пріоритетних напрямків розвитку сфери послуг, є формальні атрибути вартості 

товару, які стають більш наближеними до ефективного задоволення людської 

потреби в процесі його реального використання протягом певного періоду часу. В 

умовах індустріальної економіки вартість товару частіше асоціюється та 

ідентифікується у категоріях витрат, пов’язаних з виробництвом товару. Тобто ми 
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бачимо зміщення визначення вартості в бік оцінки витрат з погляду отриманих 

внаслідок використання результатів. 

Наприклад, індустріальна економічна теорія розглядає вартість побутової 

техніки окремо, сервісна економічна наука розглядає фактичну продуктивність 

побутової техніки, беручи до уваги не лише її вартість, але  й всі інші види втрат 

— технічне обслуговування, ремонт, витрати на навчання з метою її використання 

тощо. Виникнення таких розбіжностей, на нашу думку,  є результатом 

технологічної складності сучасних товарів. У випадку простих, не технологічних 

товарів оцінка вартості може бути обмежена простою сутністю товару, адже 

купуючи лопату, немає потреби у додатковому курсі навчання для її 

використання. А у випадку персонального комп’ютера вартість навчання роботи з 

ним інколи перевищує його самостійну вартість, особливо, коли йдеться про 

роботу зі спеціалізованими інноваційномісткими комп’ютерними програмами. 

 Наступним прикладом є послуги з технічного обслуговування придбаних 

товарів, які стають все більш поширеними, як у вигляді проміжних послуг у сфері 

промислового виробництва, так і у  випадках їх споживання кінцевим 

споживачем. В умовах сучасних постіндустріальних зрушень можливе 

використання таких послуг призводить до зміни предмету договору купівлі — 

продажу товару, фактично споживач купує не саму систему, а  продуктивність її 

функціонування. Поняття системи стає істотним у процесі дослідження сфери 

послуг. Система досягає позитивних економічних результатів або створює 

вартість лише за умови ефективного та належного її функціонування. Категорія 

“функціонування системи” має ґрунтуватися на динаміці реального життя та 

відтворюватися в режимі реального часу. На противагу цьому, індустріальна 

економіка ґрунтується на теорії повної рівноваги, яка функціонує за межами 

реального часу та заснована на припущеннях достовірності. 

 За своєю сутністю будь-яка система, що функціонує з метою отримання 

майбутнього результату, робить це в умовах невизначеності, навіть якщо 

різноманітні умови функціонування характеризуються різним рівнем 

невизначеності чи ризику. Тому раціональною поведінкою людини можна 
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визначити таку, що спрямована на зниження рівня невизначеності та 

контролювання рівня ризику в умовах економічної активності. Більше того, 

системний характер сучасних економічних відносин та зростаючий рівень 

технологічного розвитку вимагає все більшого розуміння та зростаючого 

економічного контролю над складними, вразливими системами. На жаль, в 

сучасній економічній літературі категорія вразливості є недослідженою. 

Парадоксальним може здаватися твердження про те, що зростання якості та 

продуктивності сучасних технологій призводить до зростання рівня вразливості 

економічної системи. Зростання рівня продуктивності багатьох технологічних 

розробок ґрунтується на скороченні меж припустимої похибки, яку функціонуюча 

система може витримати без збою. Помилки в  управлінні складними 

технологічними системами тепер призводять до більш серйозних та системних 

наслідків. Поняття функціонування системи і контролю за її вразливістю стають 

важливою економічною функцією в умовах постіндустріальних зрушень, на рівні 

з проблемами соціального забезпечення та економії ресурсів індивіда, який також 

вразливий до прийняття правильних управлінських рішень. Отже, категорії 

управління невизначеністю, вразливістю та ризиком стають сьогодні важливими 

проблемами сфери послуг. 

 На основі вищевикладених думок, можемо сформулювати такий результат 

глобальних постіндустріальних змін — відмінності у розумінні категорії “ризик”. 

Історія розвитку економічної науки свідчить, що категорія ризику не була 

предметом дослідження провідних економістів минулого. Суттєву увагу до 

ризику ми можемо побачити лише в роботах Й. Шумпетера [18], який розглядав 

ризик як категорію, тісно пов’язану з підприємницькою діяльністю. До перших 

комплексних робіт із дослідження ризику в економічній літературі ХХ ст. можна 

зарахувати роботи В. Базилевича [19, 22, 25] на теренах України  та Ф. Найта 

[315] у світовому економічному просторі. Але навіть у цих працях дослідження 

ризику були обмежені аналізом ризику підприємницької діяльності. 

 У класичній економічній літературі економічна активність у сфері послуг 

загалом та у страхуванні зокрема розглядалися як вторинна економічна 
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діяльність, навіть не зважаючи на той факт, що вони існували протягом багатьох 

століть. Проте, зміни в соціально-економічному житті людей призвели до 

зростання значення деяких видів непідприємницьких ризиків. Особливо це 

стосується системи охорони праці та соціального забезпечення у промислово-

розвинутих країнах. Розвиток системи соціального забезпечення найманих 

працівників є результатом зміни соціальних відносин, що зумовлена зміною 

характеристик, рівнів та інтенсивності ризиків, вразливістю сучасного 

технологічного виробництва. Категорії вразливості та ризику активно впливають 

на фундаментальні зміни у структурі детермінант економічного зростання. 

Категорія “ризик” має набагато ширше значення в умовах постіндустріальних 

трансформацій порівняно з індустріальною економічною системою. В умовах 

останньої в основному існує підприємницький та комерційний ризик, а в сучасних 

умовах виникає та все більше аналізується так званий “чистий ризик”. За своєю 

сутністю підприємницький ризик є таким, на який можуть впливати учасники 

економічно активних дій. 

 Чистий ризик перебуває поза контролем осіб, які беруть участь у будь-якій 

активності. Його рівень залежить від ступеня вразливості зовнішнього 

середовища або функціонуючої системи. Характерною його ознакою є випадкова 

матеріалізація. Поняття чистого ризику, на нашу думку, пов’язане винятково з 

категорією вразливості та є відмітною рисою постіндустріальних трансформацій. 

Тобто, виникає потреба у розширенні категорії підприємницького ризику до 

ризику економічного, який має містити й категорію чистого ризику. Ці дві 

категорії ризику (в умовах індустріальної та сервісної економік) є принципово 

різними, але, на нашу думку, взаємодоповнювальними з метою поглиблення 

дослідження ризику як предмету економічної науки. У сучасних умовах будь-

який вид економічної діяльності обов’язково має враховувати обидва типи 

ризику. 

 Зміни, що відбулися в сутності та умовах здійснення підприємницької 

діяльності під час сучасних трансформаційних процесів, змушують підприємців 

розширити своє сприйняття ризику та враховувати в своїй діяльності 
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підприємницький та чистий ризики. Ризики мають сприйматися на всіх рівнях 

управління організацією та контролюватися відповідно до їх рівнів керованості. 

Вразливість економічної системи має бути перевірена та зменшена, лише за таких 

умов можливе досягнення стратегічного бачення розвитку підприємницької 

діяльності та сприйняття нових глобальних економічних викликів. В іншому 

випадку, часткового або недостатнього сприйняття та розуміння ризику, 

підприємець може отримати великі збитки, що спричинені його вразливістю. 

Украй важливою ознакою для підприємця має стати його здатність до 

ідентифікації нових тенденцій розвитку економіки, здатність до визнання 

проблем, які пов’язані з новими ризиками, зростанням значення якості та 

ефективності використання товарів. Такі нові характерні ознаки та властивості 

підприємця зможуть визначити нові напрямки, можливості та джерела 

економічного зростання. 

Існування проблемних питань функціонування сфери послуг зумовлені 

особливим методологічним підходом, який розглядає послугу як новий продукт 

виробництва нового типу промисловості. Особливо проблемними питаннями у 

даному випадку є категорії товарності та гомогенності послуги. У науковій 

літературі дуже часто стверджується, що аналіз сфери послуг є дуже важливим, 

бо вона містить в собі різноманітні види економічної активності людини:  

побутові послуги, телекомунікаційні послуги, охорона здоров’я. Але те саме 

можна сказати й про матеріальне виробництво, адже продукти харчування, одяг 

та верстати не характеризуються значним рівнем гомогенності. Товари 

матеріального виробництва є однорідними лише з погляду процесу виробництва 

та виробничої системи, тобто всі вони є результатом поліпшення споживчих 

якостей факторів виробництва шляхом впливу на них певних технологій та 

технологічних процесів. Якщо ж розглядати послуги в такій самій площині, то 

можна зробити висновок, що деякі з них легко можна порівняти з матеріальними 

товарами, а інші зовсім неможливо порівнювати. На нашу думку, таке порівняння 

— це спроба розглянути нові емпіричні дані за допомогою застарілих методів 

дослідження.  



407 
 

Справжня різниця між індустріальною економікою та економікою послуг, на 

підставі якої можна розглянути  питання гомогенності товару, полягає у підходах 

до визначення економічної вартості. В умовах індустріального виробництва 

економічна вартість товару була тісно пов’язана з його фізичним існуванням та з 

постійним намаганням економічних суб’єктів підвищити продуктивність 

виробництва шляхом поліпшення виробничого процесу. Економічна вартість в 

умовах постіндустріальних перетворень створюється в результаті функціонування 

системи економічних взаємовідносин, продуктивність якої може бути виміряна у 

категоріях витрат всього виробничого циклу від впливу на сировину до утилізації 

результатів наданої послуги. Тобто в основі категорії вартості лежить не продукт 

праці, а процес його використання — належний та корисний процес 

функціонування. Зростання рівня продуктивності в умовах індустріальної 

економіки вимірюється в категоріях витрат сировини та матеріалів, необхідних 

для безперервного процесу виробництва.  

У сучасних умовах такий підхід до вимірювання ефективності не є 

доцільним. Наприклад, продуктивність системи освіти вимірюється категоріями 

виробництва освічених людей, а для системної оцінки результатів її діяльності 

неминуче потрібно брати до уваги не лише кількісні, а й якісні показники. 

Принципи вимірювання продуктивності системи освіти трансформуються, 

основною метою стає оцінка якості підготовки щодо мети навчання. Жодний 

фізичний, кількісний індикатор (рівень заробітної плати персоналу або обсяг 

капіталовкладень в систему освіти) не зможе адекватно точно виміряти 

продуктивність системи освітніх послуг. 

Основними характеристиками товару в умовах індустріальної  економіки є 

мінова вартість та додана вартість, сьогодні ж на передній план у питанні 

товарності виходить споживча вартість. Таким чином у проблематиці 

гомогенності товару виникає концептуальна неузгодженість між домінантними 

теоріями постіндустріальної та індустріальної економіки. Уважно 

проаналізувавши асортиментний перелік послуг, які функціонують в системі 

нової сервісної економіки, ми можемо спостерігати значну кількість різноманітної 
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економічної активності, але це не обов’язково означає відсутність однорідності 

послуг. Незалежно від природи та сутності послуги, сервісна діяльність завжди 

спрямована на досягнення певних результатів: максимальне задоволення потреби 

споживача, такий результат можна легко ідентифікувати у кожному окремому 

випадку. Тобто сучасність концепції  гомогенності послуги полягає в можливості 

ідентифікації конкретного її результату. 

Аналогічна проблема виникає і з товарністю послуги. Більшість досліджень 

аналізують послуги за допомогою методологічної бази та аналітичних 

інструментів, які створені для аналізу сфери матеріального виробництва. Оскільки 

в умовах сервісної економіки у процес виробництва щільно інтегрований 

споживач з його специфічними ресурсами, виникає необхідність зміни підходів до 

економічного аналізу, особливо аналізу процесу обміну послугами. На нашу 

думку, зароджуються тенденції зникнення межі між процесами торгівлі 

послугами та рухом факторів виробництва. У багатьох галузях сфери послуг в 

умовах сучасних постіндустріальних змін ці два процеси об’єднуються. Для  

багатьох організацій, особливо тих, які функціонують у системі традиційних 

послуг, еквівалентом процесу торгівлі послугами є організація доставки системи 

виробництва до місця фізичного існування споживача. На відміну від торгівлі 

матеріальними товарами, які можуть бути переміщені фізично в будь-яку точку 

світу, організація торгівлі послугами концентрується на створенні системи її 

надання в місці її використання. 

Питання товарності послуги та торгівлі ними стають характерною ознакою 

переходу від локальних та автономних виробничих одиниць із закритими 

ринками до взаємопов’язаних та взаємопроникних світових ринків. Відбувається 

трансформація системи світової торгівлі від руху та фізичного переміщення 

матеріальних товарів до переміщення шляхів та методів використання товарів та 

спільного створення їх вартості. Ці процеси є механізмами збалансованого 

світового розвитку на основі активізації світової торгівлі та міжнародного руху 

капіталів. 
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Дослідники інформаційної економіки стверджують, що сьогоднішня 

економічна система заповнюється великим обсягом нематеріальних товарів, 

вартість яких також є нематеріальною. Категорія нематеріальності виникла з 

простого порівняння з індустріальною економікою, за якої більшість товарів мали 

фізичне втілення, а за умов сучасної сервісної економіки багато товарів не мають 

фізичного втілення, проте є елементами матеріальних товарів. Відповідно до 

такого наукового підходу економіка  в період глобальних змін є більш відкритою 

для нематеріальних вартостей, а основною умовою належного рівня виробництва 

є високий рівень освіти. Цей науковий підхід підтримує дихотономію між 

товаром та його використанням. 

 Сьогодні в наукових дослідженнях активно використовується категорія 

“суспільство знань”, проте, на нашу думку, сам процес цивілізаційного розвитку 

людства заснований на зростанні обсягів знання, а емоції є прискорювачем 

процесів людського розвитку. Ми вже стверджували, що пріоритетом сервісної 

економіки є процес функціонування системи, а основним завданням є створення 

результативних систем. Очевидним є факт, що ці системи дуже залежать від 

матеріальних засобів виробництва, навіть якщо вони продукують абсолютно 

абстрактні речі, наприклад, комунікацію. Процес функціонування є 

нематеріальним за своїм визначенням. Індустріальне виробництво вимагає 

кардинально інших підходів до інвестицій у знання та їх створення порівняно із 

сільськогосподарським виробництвом, але самі знання за своєю сутністю не 

змінюються. Таким чином зростання рівня освіти у суспільстві є характерною 

рисою економічного розвитку людства. 

 Категорія “нематеріальної” вартості стосується головним чином технології 

її виробництва та виходить далеко за межі того, що зазвичай вимірюється в 

індустріальній економічній практиці. Це повертає нас до проблеми вимірювання 

результатів виробництва та порівняння з витратами у грошовій формі. Крім того, 

така ситуація може призвести до необхідності зміни методологічних підходів до 

оцінки результуючих показників національного добробуту. 
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 Враховуючи все вищевикладене, зміна підходів в умовах глобальних 

постіндустріальних перетворень має стосуватися, в першу чергу, зміни поглядів 

на вартість та вплив фактору часу в сучасних економічних умовах. 

 Життєвий цикл будь-якого товару можна розподілити на 5 складових: 

 1) дослідження; 

 2) виробництво, включаючи перетворення природних ресурсів; 

 3) поширення; 

 4) використання протягом певного періоду часу; 

 5) переробка або знищення відходів [398]. 

 Прискорення процесів кругообігу товарів, зменшення терміну їх життєвого 

циклу були стійкими тенденціями в економічній теорії людського суспільства. 

Вона набирає популярності і в сучасних умовах створення та розвитку 

суспільства споживання. Предметом багатьох економічних досліджень стають 

оптимізація виробництва, механізми збільшення ефекту економії від масштабу, 

прискорення зношення та амортизації товарів. Успіх промислового виробництва 

вимірюється з позицій грошових потоків у точці продажу, наприклад, 

номінальним ВВП, тоді як категоріями використання товарів та підвищення 

темпів їх експлуатації нехтували. 

 Проте, на нашу думку, в умовах сучасної економіки період використання 

постає однією з основних змінних у процесі створення національного та 

особистого добробуту. Виникає потреба у подальших економічних дослідженнях 

в цьому напрямку. 

 В умовах індустріального розвитку ціна є мірилом та опорним індикатором 

системи вимірювання, що здатна кількісно оцінити економічні явища та їх 

результати в межах виробничого процесу. Ціна обміну та грошові ресурси, що 

були отримані в результаті кожної трансформації, використовуються для 

винагороди всім, хто зробив власний внесок у виробництво предмета транзакції. 

 Праця отримує винагороду у вигляді заробітної плати, капітал отримує 

відсотки. Кожен внесок на різних етапах виробничого процесу та переробки 

сировини на корисний продукт або дію є доданою вартістю. Ще Адам Сміт [209] 
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побудував свою теорію вартості на основі концепції доданої вартості та розглядав 

її еквівалентною до мінової вартості. Однак категорія доданої вартості не просто 

залишається історичною основою для економічної теорії. Вона виконує функції 

еталону для податкової системи багатьох країн шляхом застосування податків на 

додану вартість, вимірювання якої в економіці ґрунтується на вимірюванні 

специфічних потоків. У процесі такого вимірювання часто посилаються на ціну 

продажу, це може створити враження, що вона  і є виміром результату. 

Відповідно посилання на вартість факторів виробництва концептуально пов’язане 

з вимірюванням ресурсів, які сприяють створенню добробуту, а не вимірюють 

обсяг добробуту. 

 Протягом останнього періоду часу ми стали свідками зародження нових 

економічних проблем, що пов’язані з екологією та навколишнім середовищем. 

Вони спонукають до висновків, що зростання обсягів грошових коштів не завжди 

призводить до додаткового зростання суспільного добробуту. Багато грошових 

потоків є результатом негативного впливу на навколишнє середовище, а це, в 

свою чергу, зменшує рівень суспільного добробуту. Вимірювання економічного 

зростання за допомогою показників ВВП є типовим прикладом вимірювання 

грошових витрат на національному рівні. Очевидним є той факт, що обсяг активів 

не обов’язково збігається з обсягом економічної активності протягом певного 

періоду часу. Обмін активами, по суті, є процеом, що відображає накопичення 

грошових ресурсів отриманих в результаті економічної діяльності протягом 

тривалого періоду часу, а не просто інформація щодо збільшення чи зменшення 

грошових витрат за аналогічний період. В умовах індустріального розвитку 

логічним є припущення, що сума збільшення грошового потоку відповідає 

зростанню обсягів навчального добробуту. Але в реальних умовах сьогодення ми 

вважаємо це неправильним. 

 Реальний рівень добробуту дуже залежить також від не грошових активів та 

внесків, нематеріальних активів. У минулому додана вартість майже збігалася з 

реальною споживчою вартістю, таким чином вона ставала основним показником 

зростання рівня добробуту. Але саме категорія споживчої вартості належить до 



412 
 

активів та методів їх використання на відміну від категорії доданої вартості, яка 

стосується витрат завершеного виробництва. Вимір таких активів є багато в чому 

суб’єктивним, а це означає, що визначення того, що має вартість, є результатом 

споживчих домовленостей між суб’єктами господарювання, наприклад гудвіл.  

 Виникає необхідність вибору між системою вимірювання витрат, яка є 

кількісно точною, але  такою, що втрачає своє значення, та системою оцінки 

активів, яка може бути менш точною та більш суб’єктивною, але буде мати 

більший рівень відповідності реаліям економічної системи. Кількісний внесок 

нематеріальних компонентів добробуту може бути оцінений за допомогою 

розроблення системи адекватних показників. Поліпшення та осучаснення методів 

обміну основних засобів також буде сприяти точному визначенню рівня 

добробуту та рівня бідності, таким чином уникнувши спотворення показників 

суспільного добробуту, адже оцінка нематеріальних активів може мати 

національні особливості. 

 Розробка пріоритетів розвитку сфери послуг в умовах глобальних 

постіндустріальних зрушень також надасть можливість уникнути непорозумінь у 

трактуванні категорій “добробут” і “багатство”, відносних цін, розподіленої 

вартості. Класична економічна теорія, зокрема роботи Д. Рікардо, була добре 

обізнана з методами обчислення економічного добробуту. У роботах вчених чітко 

розрізнялися категорії добробуту та багатства, навіть можна було знайти неявні 

свідчення того, що ситуація зростання добробуту не завжди відповідає 

збільшенню багатства. Проте,  ці їх дослідження залишалися другорядними, 

оскільки головним предметом дослідження було досягнення високих темпів 

економічного зростання завдяки індустріальним змінам. В умовах сучасної 

економіки, коли індустріалізація та розвиток промислового виробництва не є 

більше основними факторами формування національного добробуту та 

досягнення значних типів економічного зростання, проблеми суперечностей та 

розбіжностей між добробутом і багатством знову стають актуальними. Сутність 

різниці між категоріями “добробут” і “багатство” полягає в тому, що можна 

визначити як розвиток розподіленої вартості в сучасній економіці. Процес 
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зростання розподіленої вартості походить від процесу зростання обсягів 

перерозподілу економічних ресурсів у бік галузей, які не роблять значного внеску 

в зростання реального рівня добробуту, але абсорбують у собі зростання вартості 

функціонування економічної системи. 

 Забруднення повітря та води є типовими випадками зменшення суспільного 

добробуту.  Якщо грошові кошти починають інвестуватися з метою подолання 

наслідків забруднення або розробки альтернативних рішень цієї проблеми — 

створення резервуарів води, будівництво заводів з випуску води в пляшках тощо 

— суспільство стикається з ситуацією, коли інвестиції потрібні для компенсації 

втраченого добробуту, вони не створюють додаткового багатства. Зростаючі 

розбіжності між добробутом та багатством або суперечності між економічним 

добробутом та реальним багатством вказують на необхідність зміни в методології 

їх розрахунку. Особливо очевидною стає необхідність зміни методології 

розрахунку реального багатства шляхом вимірювання продуктивних витрат. Крім 

того, виникає проблема відповідності та зіставності показників реальної доданої 

вартості та розподіленої вартості. Вона призводить до необхідності зміни 

концептуальних підходів до вимірювання реальних результатів економічної 

діяльності та відмови від простого аналізу витрат ізольованої економічної 

активності. 

 Категорія розподіленої вартості призводить до потреби врахування у 

дослідженнях та аналізі поняття негативної вартості. В аспекті економічного 

аналізу це буде крок у правильному напрямку, адже в багатьох випадках 

негативний вплив господарської діяльності просто не враховується. Уповільнення 

темпів розвитку економіки насправді відрізняється за своєю суттю від чисто 

негативного процесу. Лише за результатами зміни в активах можна виміряти 

вплив позитивних чи негативних змінних, та на цій основі можна прийняти 

відповідне рішення щодо зростання або зниження вартості. 

Наявна система обміну є недосконалою для вимірювання зростання 

реального багатства, навіть в позитивному сенсі, що пов’язано з категорією 

відносних цін. Відносні ціни та динаміка їхніх змін є одним з важливих 
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показників ефективності застосування нових технологій у певній галузі. Коли 

відбуваються значні технологічні зміни в будь-якій галузі, то вартість продукції в 

ній значно зменшується. Крім цього, значно зменшується ціна на товари цієї 

галузі порівняно з іншими товарами на ринку. На рівні окремого індивіда 

заміщення дорогого товару на більш дешевий призводить до зростання багатства, 

але може мати наслідком зниження добробуту. Наприклад, ми можемо звернути 

увагу на персональний комп’ютер. Той факт, що сьогодні ми можемо придбати 

для власного користування комп’ютер, який багато років назад не могли собі 

дозволити, свідчить про зростання реального рівня нашого добробуту. Але з 

погляду грошового або матеріального багатства, будь-який індивід, який міг 

придбати комп’ютер раніше, був значно багатшим ніж ми сьогодні. 

 На макрорівні це явище може бути лише суперечливим. Зростання обсягів 

продажу товарів, ціна на які впала, призводить до зростання багатства у 

грошовому еквіваленті, проте рівень реального добробуту зростає ще більше —

доходи від зростання обсягів продажу можуть бути витрачені на придбання інших 

товарів. У категорії виміру реального добробуту недостатньо мати інформацію 

про збільшення обсягів грошових коштів. Технічний прогрес призводить з одного 

боку до зменшення суспільного добробуту внаслідок забруднення навколишнього 

середовища або інших негативних ринкових ефектів, а з іншого — суспільний 

добробут зростає, адже відносні ціни на високотехнологічні товари зменшуються 

до рівня оплати декількох годин людської праці. Спроби зміни підходів до виміру 

вартості або дослідження впливу відносних цін з позиції оцінки суспільного 

добробуту можуть призвести до складних висновків. 

 У сучасних економічних умовах максимально можливе досягнення у 

боротьбі з дефіцитом — це створення надлишку в максимально можливій 

кількості галузей економіки. Але людський та економічний розвиток спричиняє 

виникнення нових видів дефіциту. Дефіцит стає характерною рисою системи 

нерівноваги, в межах якої людина має функціонувати, дефіцит перетворюється на 

необхідну умову, до якої людина прагне. 
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 Подальшим необхідним пріоритетом розвитку сфери послуг можна 

визначити необхідність вимірювання її результатів через трансформовану систему 

індикаторів. Однією з основних суперечностей виміру вартості в умовах сучасної 

економіки та визначення показників зростання добробуту є те, що економічне 

зростання в деяких випадках досягається за рахунок зростання витрат на 

подолання негативного впливу на оточуюче середовище, хоча, на нашу думку, ці 

показники мають зменшувати темпи зростання добробуту. Наприклад, щорічні 

темпи зростання ВВП можуть складатися з показників, які не збільшують 

добробут, одночасно з цим детермінанти реального зростання добробуту 

недооцінюються та не беруться до уваги. 

 Більше того, перехід до сервісної економіки, яка виходить за межі 

традиційного поняття вартості, вимагає сприйняття певної величини 

невизначеності в процесі вимірювання. Така невизначеність виникає з того, що 

сама категорія “добробут” тісно пов’язана з суб’єктивними цілями та певними 

очікуваннями. Визначення рівня добробуту є функцією часу та історії розвитку. 

Наступним джерелом невизначеності є кліматичні умови існування людства. 

Країни з холодними кліматичними умовами завжди вимушені створювати більш 

ефективні системи опалення. Формально для забезпечення штучним джерелом 

тепла створюються та функціонують більш прибуткові види економічної 

діяльності. У країнах з помірним кліматом опалення вимагає менших додаткових 

витрат. На нашу думку, виникає парадокс, коли менший рівень дефіциту 

призводить до меншого рівня добробуту та монетизованого багатства. У країнах,  

де дефіцит значний, стимулів до його подолання набагато більше. На нашу думку, 

всі показники рівня добробуту, щастя, здоров’я тощо, зазнають впливу 

невизначеності. Категорія доданої вартості в даному випадку здається набагато 

простішою і тому має додаткові переваги для того, щоб використовуватися як 

інструмент універсального управління, стандарт, який зручно застосовувати. 

Головна проблема полягає в тому, що універсальність концепції доданої вартості 

призводить до її використання в якості показника результативності промислового 

виробничого процесу. Створення надійної статистичної основи для виміру 
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суспільного добробуту та його динаміки за допомогою відповідного переліку 

індикаторів, які можуть мати свої національні особливості, але не виключають 

мінімального рівня однорідності з метою порівняння, не обов’язково має бути 

більш складним ніж простий  вимір доданої вартості. Зрештою, вже розроблені 

багато економічних індикаторів, які періодично переоцінюються, що 

використовуються для визначенням рівня інфляції в багатьох країнах, наприклад 

індекс споживчих цін. Ці індикатори складаються з великої кількості добре 

визначених та розподілених елементів.  Зазначимо, що вони не є повністю 

ідентичними для всіх країн, адже відображають національні особливості та 

розвиток структури споживання. 

 Тобто можливо аналогічно створити систему індикаторів суспільного 

добробуту, які дадуть можливість більш точно визначити його рівень, враховуючи 

національні особливості. В умовах зрілої постіндустріальної економіки такі 

моделі показників можуть більш привабливими, особливо якщо їм вдається 

ліквідувати розрив між виміром обсягів ВВП, який не відображає зміни реального 

суспільного добробуту, та сприйняттям економічної реальності окремими 

господарськими суб’єктами.  Такі зміни можуть стати широким полем для 

подальших економічних досліджень питань суспільного добробуту та 

економічного зростання в умовах нової сервісної економіки. 

На основі викладеного аналізу сформулюємо основні пріоритетні напрямки 

розвитку сфери послуг, які зумовлені наступними глобальними 

постіндустріальними зрушеннями: 

1) удосконалення системи визначення ефективності функціонування сфери 

послуг, створення статистичної основи для вимірювання суспільного 

добробуту за допомогою відповідного переліку індикаторів впливу сфери 

послуг на загальне економічне зростання, які відображають національні 

особливості в межах дотримання мінімального рівня однорідності з метою 

міжнародних порівнянь; 
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2) досягнення максимізації рівня корисності послуги за рахунок 

оптимального задоволення людських потреб, збільшення терміну 

тривалості корисного ефекту від її використання; 

3) випереджувальний розвиток сектору послуг з охорони здоров’я, 

спрямованого на продовження тривалості життя людини та модернізація 

системи надання освітніх послуг, націлених на зростання продуктивності 

праці, креативної інтелектуальної діяльності;  

4) безперервне оновлення традиційних (розвиток системи страхових послуг, 

послуг у сфері інноваційного підприємництва, бізнес-освіти, інших 

ринкових послуг) і сприяння формуванню новітніх видів послуг 

(зростання знаннєвомісткості послуг, розширення переліку науково-

дослідних послуг, послуг у сфері високих технологій, насичення послуг 

цивілізаційними характеристиками), адекватних постіндустріальним 

трансформаціям, що буде позитивно впливати на соціалізацію 

економічних відносин 

Такий сценарій розвитку сфери послуг прискорить інтенсивність глобальних 

постіндустріальних трансформацій, призведе до зростання суспільного добробуту 

та якості життя окремого індивіда в глобальному та національному вимірах. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Визначення перспектив розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій на основі включення її до структури “нової економіки” надало 

змогу зробити такі висновки: 

1. Інноваційна модель розвитку сервісної економіки пов’язана з 

економічною активністю третинного сектору, формуванням новітніх фінансових, 

професійних, суспільних послуг, послуг освіти, охорони здоров’я 

знаннєвоорієнтованого характеру, які будуть визначати довгострокові орієнтири 

розвитку сфери послуг. Ефективність інноваційної моделі розвитку сервісної 

економіки залежить від адекватності механізмів вимірювання та порівняння 
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продуктивності знаннєвомістких послуг та глобалізаційних процесів. Вплив 

постіндустріальних трансформацій суттєво залежить від реалізації спільного 

створення вартості цих послуг, посилення ролі споживачів та інформаційно-

комунікаційних механізмів їх співпраці з виробниками ЗМП.  

2. На основі виявлення та аналізу особливостей динаміки перетворень 

світової сфери послуг визначені основні суперечності її розвитку, до яких 

належать: 1) відповідність методів вимірювання показників ВВП сучасним 

економічним реаліям; 2) зростання обсягів отриманих нетрудових доходів у сфері 

послуг; 3) падіння уваги до сфери промислового виробництва; 4) невизнання 

факту тісного взаємозв’язку послуг та промислового виробництва; 5) “ілюзія” 

надмірного економічного та соціального розвитку; 6) суперечності між сталим 

розвитком та економічним зростанням; 7) перевага короткострокових цілей над 

довгостроковими. 

3. Наявні суперечності розвитку сфери послуг не знижують її 

продуктивність, а навпаки сприяють зародженню тенденцій до 

випереджувального розвитку порівняно з матеріальним виробництвом. Запити 

споживачів у міру просування суспільства до економіки знань спрямовані на 

задоволення потреб у самореалізації, творчому зростанні особистості та інших 

потреб вищого рівня. За таких умов головна суперечність економічного розвитку 

між обмеженістю ресурсів і безмежністю людських потреб набуває нових 

особливостей: необмеженість знань дає можливість виявлення нових шляхів 

використання інших ресурсів, що розширює можливості задоволення потреб, 

знімає гостроту їх задоволення. Відповідно відбуватимуться зміни у характері 

конкуренції, нового інтегративного сенсу набуватиме партнерство і 

співробітництво, взаємодоповнення змін інноваційного спрямування.  

4. Сучасна структура сервісної економіки, співвідношення між різними 

видами нематеріальних послуг свідчить про існування так званих “нав’язаних 

послуг” і, передусім, послуг фінансового сектору економіки. Особливо яскраво 

негативні результати домінування фінансових послуг у загальній структурі 

сервісної економіки виявилися в умовах сучасної фінансово-економічної кризи. 
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Зростання і нагромадження великого обсягу фінансового капіталу, який можливо 

прибутково реінвестувати за звичайними каналами, обумовлює його прагнення до 

домінування над усіма видами економічної діяльності, стимулюючи фінансову 

експансію. Остання може відбуватися всупереч розвитку економіки, що базується 

на знаннях; призупиняється інвестування у людський капітал і  розвиток людської 

особистості, знижуються соціальні стандарти. Все це деформує функціонування 

сфери послуг у процесі постіндустріальних перетворень. 

5. Обґрунтовані основні пріоритетні напрямки розвитку сфери послуг, 

які зумовлені зміною структури людських потреб у постіндустріальному 

суспільстві: 

  переосмислення та осучаснення теоретичних поглядів та методології 

дослідження сфери послуг, сутності її вартості, гомогенності, товарності створює 

умови для удосконалення системи визначення ефективності функціонування 

сфери послуг, побудови статистичної основи для вимірювання суспільного 

добробуту та його динаміки за допомогою відповідного переліку індикаторів, які 

можуть мати національні особливості, але не виключають мінімального рівня 

однорідності з метою порівняння; 

  зміна сутності категорій “добробут” та “багатство” вимагають практичних 

трансформацій, спрямованих на максимізацію рівня корисності послуги, 

ефективного задоволення людських потреб, збільшення терміну тривалості 

корисного ефекту від її використання; 

  зміна структури людських потреб, демографічні зміни структури населення 

призводять до активізації та вимагають розвитку сектору послуг з охорони 

здоров’я з метою подолання негативного впливу таких явищ та процесів, 

подовження терміну людського життя та удосконалення системи освітніх послуг; 

  зміна структури людських потреб, зростання рівня уваги до захисту 

навколишнього середовища створюють необхідність стимулювання зростання 

обсягів та розвитку галузей послуг із переробки відходів життєдіяльності людини; 

  інтенсифікація економічної діяльності людини вимагає розвитку системи 

страхових послуг, інтенсифікації інноваційності підприємницької діяльності у 
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сфері послуг, зростання їх знаннєвомісткості, доповнення характерних ознак 

підприємця новими рисами, подолання проблеми дефіциту матеріальних та 

нематеріальних товарів шляхом активізації наукової діяльності, розширення 

асортиментного переліку науково-дослідних послуг.  

6. Наукові результати, відображені у п’ятому розділі, опубліковані у 

працях автора [ 32, 39, 45, 47, 48, 50, 57, 72, 73, 74]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми щодо розробки теоретико-методологічних засад 

дослідження функціонування та розвитку сфери послуг у процесі пост-

індустріальних трансформацій, обґрунтування практичних заходів щодо її 

ефективної трансформації та інтеграції в структуру сучасної економічної системи 

відповідно до глобальних тенденцій та перспектив. Виконане наукове 

дослідження розвитку сфери послуг та системних трансформацій економіки в 

умовах постіндустріального розвитку дало змогу сформулювати та обґрунтувати 

висновки, які відображають вирішення поставлених завдань відповідно до 

визначеної мети. 

1. Визначені та згруповані чотири напрями аналізу трансформації 

індустріальної економіки та зростання ролі й значення сфери послуг у процесі 

постіндустріальних перетворень: перший напрям ― перегрупування сфери послуг 

та її розподіл на не великі підгрупи з метою аналізу рівня зайнятості. Більшість 

досліджень наслідували класифікацію Й. Сінгельмана, яка розподіляла всі 

послуги на виробничі, послуги поширення товарів, приватні та соціальні послуги. 

У межах вказаного напряму були розроблені альтернативні наукові класифікації 

розподілу сфери послуг на галузі відповідно до показників місткості інформації та 

знання, що використовувалися з метою аналізу динаміки зайнятості в цій сфері; 

другий ― дослідження зміни в структурі кінцевого попиту як головного фактору 

розвитку сервісної економіки. Аналіз проводився на прикладі економік провідних 

країн, була особлива увага приділялася динаміці попиту домогосподарств на 

послуги; третій напрям ― аналіз наукової проблеми зростання сфери послуг в 

аспекті міжгалузевого поділу праці. Визнавався факт поширення механізму 

аутсортингу як часткової передачі виробничих функцій від галузей промислового 

виробництва до сфери послуг, проте із застереженням, що цього недостатньо для 

різкого зростання рівня зайнятості в сфері послуг. Адже аутсортинг, не став 

вагомим аргументом для пояснення відмінностей структури зайнятості в сфері 

послуг між провідними економіками світу; четвертий напрям аналізу досліджував 
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різницю в продуктивності праці між промисловим виробництвом та сферою 

послуг, як основну причину зростання сервісної зайнятості. В межах нього 

стверджувалося: зростання частки сфери послуг у національних економіках є 

результатом активізації проміжного споживання послуг у галузях матеріального 

виробництва. Дисертант підкреслює, що розглянуті напрями аналізу переходу до 

сервісної економіки використовують недостатню кількість економічних 

індикаторів та не в повному обсязі аналізують сутність алгоритму 

трансформаційних постіндустріальних перетворень в економіці. 

2. Зародження і розвиток сервісної економіки є закономірним результатом 

змін у структурі світового господарства під впливом цивілізаційного розвитку 

суспільства, процесів економічного зростання та диференціації потреб. Системна 

трансформація та перехід до економіки послуг супроводжувалися такими 

тенденціями: 1) зростання частки сфери послуг у структурі національного ВВП;  

2) зростання рівня зайнятості в сфері послуг та одночасне зменшення кількості 

зайнятого населення в галузях сільського господарства та промислового 

виробництва; 3) збільшення рівня доходу індивіда, домогосподарства, організації 

та сукупного національного доходу; 4) зміна в структурі попиту домогосподарств 

та збільшення частки попиту на послуги; 5) виникнення та розвиток попиту на 

професійні ринкові послуги з боку промислових підприємств та використання цих 

послуг як проміжного ресурсу виробництва; 6) зростання обсягів пропозиції 

найманої праці в сфері послуг, що було спричинено об’єктивними 

демографічними процесами, урбанізацією, підвищенням рівня оплати праці у 

сфері послуг;  

7) полегшення доступу економічних суб’єктів до передових комп’ютерних та 

інформаційних технологій. 

3. У процесі функціонування будь-якої економічної системи відбуваються 

постійні взаємодія та взаємовплив трьох її суб’єктів, а саме: індивіда, організації 

та суспільства. На основі цього обґрунтовано міждисциплінарне значення теорії 

сфери послуг, сутність якого полягає у виявленні та оцінюванні цінності послуги 

для індивіда як її споживача та найманого працівника, для організації як 
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споживача та виробника послуги, та з метою формування високого рівня 

добробуту суспільства шляхом людиноорієнтованої системи спільного створення 

цієї цінності послуги. Такий підхід дає змогу розширити та збагатити 

методологію дослідження порівняно з традиційними підходами, посилити 

міждисциплінарність теорії сфери послуг шляхом її інтеграції з усіма науковими 

дисциплінами, знайти вирішення сучасних проблем розвитку сфери послуг із 

застосуванням людиноорієнтованої моделі спільного створення цінності ― 

поєднання впливу споживача, виробника, ресурсу, ринку. 

4. На основі синергетичної парадигми, досвіду і теоретичних надбань 

економічних течій минулого та сучасності, сформульоване таке авторське 

визначення послуги, як специфічного економічного блага, що залучається до 

процесу виробництва й обігу у формі певної продуктивної та корисної дії 

виробника, спрямованої на перетворення власних та залучених ресурсів 

споживача (людини, людської праці, об’єктів власності, правочинів, інформації) 

на засіб задоволення особливої, зазвичай нематеріальної потреби. 

5. У процесі сучасних постіндустріальних трансформацій життєвий цикл 

послуги складається з чотирьох основних етапів: дослідження (виявлення 

реальних та перспективних ринкових потреб у послузі, визначення відповідного 

ринкового сегменту); створення передумов виробництва (виявлення можливостей 

імплементації проведених досліджень у процес виробництва, трансформація та 

оптимізація ресурсів виробника, розробка концепції технології надання послуги); 

надання послуги (реалізація технології надання послуги, її безпосереднє 

продукування відповідно до потреб та очікувань споживачів), вдосконалення 

(перманентне якісне покращення з метою підвищення рівня конкуренто-

спроможності виробника послуги). Сутнісний зміст цих етапів вимагає від 

виробників послуги постійної участі в процесі управління на всіх етапах 

життєвого циклу послуги, які характеризуються різними цілями та задачами 

управління, з метою максимального забезпечення потреб споживачів послуги та 

максимізації прибутку підприємства. Реалізація цих цілей повинна сприяти 

перерозподілу ресурсів у сфері послуг, визначенню цінності послуги для 
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споживача та виробника, удосконаленню ціноутворення на послуги, оптимізації 

управління трудовими ресурсами сервісних організацій. Виконані дослідження 

можуть стати основою для визначення інтегрального показника, що акумулює в 

собі динаміку змін пріоритетів протягом життєвого циклу послуги, грошових 

потоків, якісних змін у системі надання послуги, а саме її вартості. 

6. З’ясовано, що основними характерними рисами послуги є 

нематеріальність, гетерогенність, нероздільність та недовговічність. Незважаючи 

на наукову поширеність класичних поглядів на характерні ознаки послуги в 

економічній літературі, вони постійно критикувалися. В основі критики 

нематеріальності полягає твердження, що велика кількість матеріальних ресурсів 

залучається до процесу надання послуги, а також результатом надання послуги 

може бути цілком матеріальний об’єкт. Основною думкою критиків 

гетерогенності є твердження, що в житті існує величезна кількість критеріїв та 

можливостей щодо стандартизації послуги, результатом якої є зменшення або 

зникнення розбіжностей у механізмі, структурі та якості надання послуги. 

Характеристика нероздільності також критикується в науковій літературі. 

Зазначається, що існує безліч видів послуг, які не вимагають присутності 

споживача, для того щоб узагальнювати цю характеристику як єдину для всіх 

послуг. Критики недовговічності послуги як її основної характеристики 

розподіляли послугу на процес надання послуги та результати від споживання 

послуги. Зазначали, що людина може накопичувати враження від споживання 

послуги та зберігати пам’ять про них роками. Доведено, що класична модель 

характерних ознак послуги або IHIP-система не бере до уваги та не інтегрує в 

теорію послуги людину-споживача з її потребами та ресурсами. Встановлено 

необхідність актуалізації характерних ознак послуги як економічного феномену 

доповненням основними етапами її надання та реалізації, до яких належить етап 

визначення об’єкта, етап перетворення, етап споживання результатів послуги та 

інтегровано людину ― споживача послуги з її особливими економічними 

ресурсами як безумовно потрібними елементами її виробничого процесу, що 

доповнює класичні економічні погляди та характерні ознаки послуги як 



425 
 

соціально-економічного феномена, дає змогу подолати однобічність 

категоріальної матриці теорії сервісної економіки. 

7. У сучасній економічній науці відсутня узгоджена класифікація послуги як 

економічної категорії. У роботі виокремлено дві основні типологічні групи, в 

межах яких можна класифікувати послуги за різними ознаками та критеріями: 

прикладна група та науково-теоретична або методологічна група класифікацій. 

Прикладна група класифікацій розробляється та використовується міжнародними, 

міжнаціональними та національними організаціями з метою виконання певних 

прикладних економічних завдань, національного та міжнародного порівняння 

господарських систем, економічного аналізу, статистичного обліку тощо. 

Науково-теоретична (методологічна) група класифікацій спрямована на 

нормативні, позитивні або методологічні дослідження в різних царинах та 

напрямах економічної науки з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень. Розвиток сфери послуг у світі, розширення їх асортиментного переліку та 

обсягів надання послуг призводить до ситуації, коли виникають інші класифікації, 

які ґрунтуються на принципово нових критеріях. Аналіз даних класифікацій дав 

можливість обґрунтувати висновки щодо наявності трьох особливих 

характеристик послуги: джерело попиту; інтенсивність використання знання; 

інтенсивність використання технології, та розробити інтегровану багатовимірну 

модель класифікації послуг у сучасній постіндустріальній економіці на основі 

поєднання прикладних та теоретичних типологій. Послуги класифіковано та 

розподілено на операційні споживчі послуги, знаннєвомісткі споживчі послуги, 

операційні професійні послуги, знаннєвомісткі професійні послуги, технологічні 

знаннєвомісткі професійні послуги, нетехнологічні операційні професійні 

послуги. Ця класифікація може бути використана з метою покращення методів 

управління й регулювання сфери послуг, проведення міжнародних порівнянь 

показників розвитку сервісної економіки, її відповідності стандартам і вимогам 

міжнародних організацій, визначення на основі цього перспективних напрямків 

реформ в Україні. 

8. Встановлено, що в основі аналізу наукових поглядів на проблематику 
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ефективності послуги є визначення цієї категорії та методології її вимірювання. 

Головним питанням є вплив низького рівня продуктивності ресурсів в сфері 

послуг на економічний розвиток, роль та значенням цієї сфери в економіці на 

шляху постіндустріальних трансформацій суспільства. Обґрунтовано, що на 

взаємозв’язок сфери послуг та темпів економічного зростання значний вплив 

мають два фактори ― специфіка процесів накопичення людського капіталу та 

продуктивність організацій сфери послуг. До головних результатів моделювання 

цього впливу можна зарахувати такі: 1) якщо функція накопичення людського 

капіталу виявляє постійну віддачу від масштабу щодо обсягів споживання послуг 

на одну особу, то можна стверджувати про існування V-подібної залежності між 

часткою зайнятих у сфері послуг та темпами економічного зростання; 2) якщо 

функція накопичення людського капіталу демонструє зменшення віддачі від 

масштабу щодо обсягів споживання послуг на одну особу, то темпи економічного 

зростання мають тенденцію до зменшення. 

9. Дисертантом сформульовано основні детермінанти кінцевої якості 

послуги та зазначено, що у визначенні кінцевої якості послуги основну роль має 

не виробник послуги, який формує об’єктивну якість послуги в процесі її 

розробки, виготовлення та виведення на ринок, а суб’єктивна думка споживача 

цієї послуги, ступінь задоволення його попередніх очікувань. На основі 

запропонованих детермінант якості послуги розроблена структурно-логічна схема 

формування та покращення якості послуг в умовах постіндустріальної економіки 

та запропонована метода кількісного аналізу кінцевої якості послуги. Розроблена 

теоретична модель якості послуги, що ґрунтується на особливих сучасних 

принципах надання послуги та характеристиках послуги як товару. 

10. Доведено, що сучасні соціально-економічні трансформації є результатом 

не лише економічних та утилітарних аспектів цінності, а й її соціальних, етичних 

та економічних аспектів. В умовах постіндустріального розвитку якість послуги 

має ґрунтуватися на її цінності для споживача та визначатися у чотирьох вимірах: 

технологічному; функціональному; емпіричному; корпоративному. 

Запропонована в роботі модель ціннісноорієнтованої якості послуги здатна 
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покращити якість сервісного обслуговування в багатьох галузях сфери послуг за 

умови застосування таких принципів у своїй діяльності: концентрація уваги на 

цінностях споживача; проектування та управління якістю послуги; 

інституціоналізація якості послуги; застосування організацією принципів 

ціннісноорієнтованої якості. 

11. На основі дослідження статистичних даних динаміки 

постіндустріальних трансформацій провідних економік світу визначено основні 

передумови кількісного зростання сфери послуг у сучасній економіці, до яких 

належать такі:1) дисбаланс зростання рівня продуктивності у сфері послуг та 

промислового виробництва;  

2) зміна структури кінцевого попиту; 3) зростання обсягу проміжного попиту на 

послуги з боку первинного та вторинного секторів економіки; 4) зростання рівня 

зайнятості у сфері послуг; 5) динаміка продуктивності праці в сфері послуг. 

Сформульовані детермінанти зростання продуктивності сучасної сервісної 

економіки, а саме: 1) фізичний капітал; 2) інноваційний розвиток сфери послуг;  

3) динаміка зміни структури трудових ресурсів; 4) вхідні та вихідні бар’єри;  

5) пропозиція праці в сфері послуг; 6) державне регулювання сфери послуг. 

12. Визначені національні особливості сфери послуг, до яких віднесено: 1) 

бурхливий розвиток сфери послуг України, що розпочався лише на початку 90-х 

рр. ХХ ст.; 2) стійка тенденція до перевищення загального внеску сфери послуг у 

національний ВВП проти внеску сфери промислового виробництва та сільського 

господарства, а динаміка структури зайнятості населення України за видами 

економічної діяльності свідчить, що частка економічно активного населення, 

працюючого у сфері послуг, значно перевищує показники первинного та 

вторинного секторів зі стійкою тенденцією до зростання; 4) обсяги капітальних 

інвестицій у сферу послуг переважають показники обох сфер матеріального 

виробництва; 5) постійне зростання проміжного споживання послуг як 

необхідних виробничих ресурсів; 6) основними галузями залучення інвестиційних 

ресурсів є капіталомісткі галузі, в свою чергу рівень інвестиційної активності в 

галузях знаннєвомістких послуг є загрозливо низьким; 7) обсяги витрат на 
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споживання послуг у загальній структурі витрат домогосподарств незначні; 8) 

українська економічна система експортно-орієнтована у сфері послуг та має 

позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу ними. На підставі визначених 

особливостей національної сфери послуг можна зробити висновок про 

невідповідність основних тенденцій розвитку сфери послуг у межах економіки 

України світовим напрямкам та динаміці, що властиві провідним розвинутим 

економікам. Індустріальна спеціалізація національної сфери послуг, орієнтація її 

на низько- та середньотехнологічні капіталомісткі галузі, низька частка витрат 

населення в галузях сфери послуг, тенденція до нехтування інтелектуальним 

розвитком індивіда, недостатня увага до інноваційного розвитку господарства 

дала змогу визначити сучасний стан та тенденції розвитку сфери послуг в Україні 

як квазіпостіндустріальний, за якого абсолютні числові індикатори вже досягнуті, 

а якісні показники розвитку залишаються на індустріальному рівні. 

13. Обґрунтовані пріоритетні напрями інноваційної модернізації сфери 

послуг в національній економіці та концептуальні засади вдосконалення 

державної політики у цій сфері, а саме: постійний моніторинг ефективності сфери 

послуг та її впливу на економічне зростання і соціально-економічний розвиток; 

стимулювання випере-джувального розвитку галузей охорони здоров’я, 

модернізація системи надання освітніх послуг, безперервне оновлення 

традиційних (страхових послуг, послуг у сфері інноваційного підприємництва, 

бізнес-освіти тощо) та сприяння формуванню новітніх видів послуг 

(знаннєвомістких, науково-дослідних послуг, послуг у сфері високих технологій). 

Відповідно до сформованих пріоритетних напрямків розвитку сфери послуг в 

економіці України створений комплекс заходів для її реформування та зростання 

ефективності функціонування, який складається зі стимулювання зростання 

обсягів сукупного попиту на послуги та стимулювання зростання обсягів сукупної 

пропозиції послуг. 

14. На основі дослідження особливостей динаміки перетворень світової 

сфери послуг визначені основні суперечності її розвитку, до яких віднесено:  

1) суперечності між сталим розвитком та економічним зростанням; 2) між 
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короткостроковими та довгостроковими економічними цілями; 3) між сучасними 

тенденціями розвитку сервісної економіки та наявними методиками оцінювання її 

ефективності; 4) між зростанням обсягів отриманих доходів у сфері послуг та 

стагнацією промислового виробництва; 5) між розвитком соціального партнерства 

та інтенсифікацією конкурентної боротьби виробників та споживачів послуг; 6) 

між кризовими процесами реального сектору економіки та «ілюзією» надмірного 

економічного та соціального розвитку. Наголошується, що сфера послуг 

безперечно є продуктивною, але в сучасній економіці зароджується тенденція до 

занадто швидких темпів її розвитку. Зміна акцентів з матеріального виробництва 

на нематеріальні послуги пов’язана зі зміною запитів споживачів у процесі 

просування суспільства до економіки знань. Остання приносить зміни в структурі 

потреб не тільки з боку виробництва, але й з боку споживання, коли 

задовольняються потреби у самореалізації, творчому зростанні особистості та 

інші потреби вищого рівня. Це обумовлює зміну мотиваційних механізмів, 

посилення ролі нематеріальних стимулів до праці. У цих умовах головна 

суперечність економічного розвитку між обмеженістю ресурсів і безмежністю 

людських потреб набуває нових особливостей: необмеженість знань дає 

можливість виявлення нових шляхів використання інших ресурсів, що розширює 

можливості задоволення потреб, знімає гостроту їх незадоволення. Відповідно 

відбуватимуться зміни в характері конкуренції, нового сенсу набуватимуть 

партнерство і співробітництво, інноваційні перетворення. 

15. Основними пріоритетними напрямами розвитку сфери послуг, які 

зумовлені глобальними постіндустріальними зрушеннями, є: зміна структури 

людських потреб, інтенсифікація та інтелектуалізація економічної діяльності 

людини, зміна сутності категорій добробуту та багатства вимагають практичних 

трансформацій, спрямованих на максимізацію рівня корисності послуги, 

ефективного задоволення людських потреб, збільшення терміну тривалості 

корисного ефекту від її використання, а демографічні зміни структури населення 

призводять до активізації розвитку сектору послуг з охорони здоров’я з метою 

подолання негативного впливу демографічних змін, збільшення тривалості 
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людського життя, акцентування особливої уваги з боку держави та окремих 

індивідів на удосконаленні системи надання освітніх послуг, які стають сектором, 

що має значний потенціал покращення ефективності своєї діяльності шляхом 

механізму зростання продуктивності праці. 
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ДОДАТОК В  

АНАЛІЗ ТЕОРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ ЗА РІЗНИМИ 

КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ В ПЕРІОД ЗАРОДЖЕННЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА СФЕРУ ПОСЛУГ ПРОТЯГОМ           

60—80-х рр. ХХ ст. 

 

Автор Класифікаційні ознаки послуг Науковий коментар 

Роберт Джадд 

1964 р. 

1. Послуги щодо орендованих 

товарів (створення, ремонт та 

покращення товарів, що перебувають у 

довгостроковому користуванні, на 

правах орендованого майна). 

2. Послуги щодо власних товарів 

(створення, ремонт та покращення 

якості товарів, що перебувають у 

користуванні на правах власності). 

3. Нетоварні послуги (пов’язані з 

набуттям особистого досвіду) 

Класифікація  досить  умовна, 

перша та друга група  доволі 

специфічні, третя група дуже 

широка, але не враховує 

величезний спектр 

персональних послуг, які не 

пов’язані з набуттям індивідом 

особистого досвіду 

(страхування, банківські 

послуги, аудит тощо) 

Джон Расмелл  

1977 р. 

1. За типом продавця. 

2. За типом покупця. 

3. За типом спонукального мотиву 

щодо купівлі послуги. 

4. За типом досвіду купівлі. 

5. За ступенем державного 

регулювання ринку 

Класифікаційні 

характеристики не оцінюють 

особливі якісні ознаки послуги, 

теорія більше підходить до 

класифікації товарів 

Лінн Шостак 

1977 р. 

Розподіл всіх благ на: 

1) матеріальні — товари; 

2) нематеріальні — послуги 

Ґрунтується на фізичних 

ознаках товарів. Наведена 

класифікація стверджує, що 

існує “чистий” товар та “чиста”  

послуга, не враховує 

сьогоднішніх економічних 

реалій, не враховує існування 

гібридних товарів та послуг, за 

використання яких неможливо 

чітко визначити елемент, який 

превалює (перевага 

матеріальних або 

нематеріальних елементів) 

Том Хілл 

1977 р. 

1) Послуги, що впливають на 

індивіда та на товар; 

2) послуги з постійним та 

тимчасовим ефектом; 

3) послуги з реверсивним та 

нереверсивним ефектом; 

4) послуги з фізичним та 

ментальним ефектом; 

5) індивідуальні та колективні 

послуги 

Ґрунтується на 

класифікаційній ознаці якості 

надання послуги, доводить 

твердження щодо залежності 

якості послуги від якості 

процесу “надавання — 

споживання”  
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Ден Томас  

1978 р. 

1) Послуги, що ґрунтуються 

переважно на використанні 

автоматизованих засобів надання: 

1.1 автоматичні послуги; 

1.2 послуги, що потребують нагляду 

кваліфікованого оператора; 

1.3 послуги, що потребують нагляду 

некваліфікованого оператора. 

2) Послуги, що ґрунтуються 

переважно на використанні людських 

знань та навичок: 

2.1 з використанням некваліфікованої 

праці; 

2.2 з використанням кваліфікованої 

праці; 

2.3. з використанням високоякісної 

професійної праці 

Ґрунтується на 

класифікаційній ознаці якості 

надання послуги, є важливою 

класифікацією для розуміння 

сучасних властивостей послуги 

як товару 

Річард Чейс 

1978 р. 

1) Персональні — послуги, які 

потребують активного контакту зі 

споживачем; 

2) не персональні — послуги, які 

потребують мінімального контакту зі 

споживачем 

Ґрунтується на активності 

участі споживача у процесі 

надання послуги; визнає, що 

важче контролювати якість 

надання послуг там, де активно 

залучено споживача до 

процесу надання послуг, 

внаслідок значного впливу 

споживача у процесі 

формування попиту та часу 

надання послуги 

Філіп Котлер 

1980 р. 

1) Послуги, що ґрунтуються на 

залученні людини та обладнання; 

2) ступінь потреби присутності 

споживача у процесі надання послуги; 

3) персональні та виробничі 

послуги; 

4) приватні та державні послуги; 

5) прибуткові та неприбуткові 

послуги 

Синтетична теорія, яка 

увібрала все прогресивне на 

той час у своїх попередників. 

Широко використовується у 

маркетингу з метою 

формування ефективної 

пропозиції з боку виробника 

послуг 

Крістофер Лавлок 

1980 р. 

1) Основні характеристики попиту 

на послугу: 

1.1 за об’єктом обслуговування 

(спрямована на людину чи на предмет 

власності); 

1.2 за дисбалансом попиту та 

пропозиції (породжені попитом та 

породжені пропозицією); 

1.3 за терміном взаємодії з 

товаровиробником (короткострокові та 

довгострокові). 

2) Сутність та споживчий ефект від 

послуги: 

2.1 орієнтовані переважно на 

матеріальні товари; 

Синтетична теорія, в якій 

об’єднано досвід попередніх 

досліджень та запропоновані 

нові класифікаційні ознаки. 

Визначив, що основою 

класифікації має бути об’єкт 

надання послуги. Стверджував, 

що успішна класифікація 

послуг ґрунтується на 

одночасному поєднанні 

декількох класифікаційних 

ознак 

Продовження дод.В  
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2.2 орієнтовані переважно на людину;  

2.3 індивідуальні та групові послуги; 

2.4 Час та тривалість корисного ефекту 

від споживання послуги. 

3) Процес виробництва та надання 

послуги: 

3.1 одиничні та багаторазові; 

3.2 завчасно заплановані та стихійні; 

3.3. незалежного та колективного 

споживання; 

3.4 залежно від необхідності 

присутності споживача під час надання 

— ті, що вимагають, та ті, що не 

вимагають; 

3.5 залежно від кінцевого завдання 

послуги — спрямовані на виробництво 

протягом певного часового періоду та 

спрямовані на вирішення певного 

завдання 

 

Джерело: розроблено автором  
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ДОДАТОК Д 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БАГАТОВИМІРНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВОЇ 

ПОСЛУГИ 

 

Показник 

Індустріально-

технологічний 

вимір 

Ринково-

фінансовий вимір 

Родинний або 

внутрішній 

вимір 

Суспільний або 

громадянський 

вимір 

Прямий результат 

надання послуги у 

короткостроковому 

періоді 

Обсяг 

претензій, 

обсяг 

укладених угод 

за групами 

однорідних 

страхових 

випадків 

Премії, 

комплектації, 

виплати               

за презентаціями 

Якість 

взаємовідносин 

між 

персоналом     

та 

споживачами 

Заборона 

доступу           

до  приватної 

інформації 

щодо стану 

здоров’я, 

історії 

взаємовідносин 

тощо 

Показники 

ефективності,  

пов’язані з прямим 

результатом 

надання послуги 

(короткостроковий 

період) 

Технічна 

продуктивність, 

прискорення 

швидкості 

обробки 

щоденних 

операцій            

з метою 

зростання 

ефективності 

врегулювання 

претензій, 

скорочення 

періоду 

очікування 

страхових 

виплат, 

зменшення 

кількості 

помилок 

 

Збільшення рівня 

страхових премій, 

зростання рівня 

продуктивності 

короткострокових 

інвестицій 

Покращення 

показників 

лояльності     

та рівня 

задоволення 

споживачів під 

час страхових 

взаємовідносин 

Частка угод, 

згідно з якими 

організація 

бере на себе 

додаткові 

ризики з метою 

задоволення 

суспільних 

потреб           

або уникнення 

будь-якої 

дискримінації 

Опосередкований 

(не прямий) 

результат надання 

послуги                  

у довгостроковому 

Оцінка впливу 

страхування    

на технічні 

характеристики 

застрахованих 

Фінансова 

стабільність       

та економічна 

безпека 

приватних 

Лояльність      

та стабільність 

кількості 

споживачів 

Структура 

страхових 

премій, яка 

вирівнює 

розбіжності 
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періоді організацій     

та 

опосередковано 

на економічне 

зростання та 

інноваційну 

діяльність 

споживачів         

та організацій 

між 

соціальними 

класами та /або 

поколіннями 

Показники 

ефективності,  

пов’язані                 

з непрямими 

результатами 

послуги                   

у довгостроковому 

періоді 

— 

Стабільність 

довгострокових 

показників 

фінансової 

прибутковості 

організацій. 

Фінансова 

стабільність 

економіки 

Зниження 

показників 

відпливу 

споживачів 

Застосування 

механізмів 

фінансової 

солідарності 

шляхом 

міжкласового 

або 

міжвікового 

об’єднання 

ризиків 

 

Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК Е 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БАГАТОВИМІРНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПОСЛУГИ 

КОЛЕКТИВНОГО ОФІСУ (CO-WORKING) 

 

Показник Індустріаль

но-

технологіч-

ний вимір 

Ринково-

фінансовий 

вимір 

Родинний або 

внутрішній 

вимір 

Суспільний або 

громадянський 

вимір 

Інновацій-

ний вимір 

Репутацій-

ний вимір 

Прямий 

результат 

надання 

послуги у 

коротко-

строко-

вому 

періоді 

Розміщен-

ня; 

базовий 

набір 

офісних 

послуг; 

Консуль-

тації, 

допомога, 

навчання; 

наявність 

на ринку 

Знижена 

ціна послуг; 

полегшений 

доступ до 

фінансових 

ресурсів; 

зниження 

витрат на 

управління 

організа-

цією 

Кастомізова-

на відповідь 

на проблемні 

питання; 

міжособистіс-

ні механізми 

взаємовідно-

син; 

довіра; 

персоналізо-

вані поради; 

подолання 

особистої 

ізоляції; 

інтеграція      

у внутрішні 

мережі; 

інтеграція      

у зовнішні 

мережі; 

інтернет-

магазини 

Підтримка 

для певної 

групи 

населення або 

галузі 

економіки 

Створен-

ня 

іннова-

ційних 

послуг; 

підтримка 

іннова-

ційного 

розвитку 

Покращен

ня 

ділового 

та 

інвести-

ційного 

клімату 

регіону 

або 

місце-

вості 

Показни-

ки 

ефектив-

ності, що 

пов’язані 

з прямим 

резуль-

татом 

надання 

послуги 

(коротко-

строковий 

період) 

Зростання 

прибутку; 

економія 

від ефекту 

масштабу; 

зростання 

рівня 

якості         

у промис-

ловості; 

рівень 

заповню-

ваності 

колектив-

ного офісу; 

рівень 

відмов від 

Зростання 

показників 

фінансової 

стійкості; 

рівень 

конкуренто-

спроможно-

сті — 

витрати     

на 

створення 

одного 

робочого 

місця  

порівняно   

з іншими 

організаці-

Покращення 

якості 

організацій-

них 

взаємовідно-

син (службові 

взаємовідно-

сини, 

інтеграція      

в мережі) 

Покращення 

якості            

у суспільних  

взаємовідно-

синах 

Покращен

ня якості 

та 

зростання 

цінності 

інновацій 

Поліп-

шення 

ділового 

іміджу 

району 
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участі        

у КО 

ями 

Опосеред

кований 

(не 

прямий) 

результат 

надання 

послуги у 

довго-

строко-

вому 

періоді 

Створення 

нових 

організа-

цій; 

пряме       

та 

опосеред-

коване 

створення 

робочих 

місць 

Пряме        

та 

опосередко-

ване 

створення 

товарообігу; 

створення 

заробітної 

плати; 

створення 

місцевих 

податків 

Створення 

прихильного 

ставлення 

людей          

до місцевості 

Покращення 

життєвого 

рівня              

у 

неблагонадій-

них районах; 

переміщення 

економічно-

активного 

населення 

Створен-

ня 

місцевої 

іннова-

ційної 

системи; 

створення 

підпри-

ємниць-

кої 

культури 

Покра-

щення 

довго-

строко-

вого        

та 

інвести-

ційного 

клімату 

Показ-

ники 

ефектив-

ності, 

пов’язані 

з 

непрями-

ми 

результа-

тами 

послуги    

у довго-

строко-

вому 

періоді 

Збільшення 

внеску     

до 

економіч-

ного 

зростання; 

зростання 

кількості 

стартапів; 

зростання 

кількості 

створених 

робочих 

місць; 

кількість 

організа-

цій, що не 

збанкруту-

вали 

протягом 

n-кількості 

років 

Поліпшення 

темпів 

генерації 

різних видів 

доходу 

Консолідація 

місцевої 

мережі 

послуг          

та 

довгостроко-

ва інтеграція 

до цієї мережі 

Довгостроко-

ве 

покращення 

якості 

суспільних 

взаємовідно-

син 

Консолі-

дація 

місцевої 

іннова-

ційної 

системи 

та довго-

строкова 

інтегра-

ція до неї 

Довго-

строкове 

покра-

щення 

ділового 

іміджу 

регіону 

 

Джерело: розроблено автором 

 

Продовження дод. Е 



ДОДАТОК Ж 

ДИНАМІКА ЗМІНИ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ 2000—2012 рр., % 

 

Галузі за КВЕД- 2005 

Динаміка приросту, співвідношення поточного року та попереднього, % 

2001/

2000 

2002/

2001 

2003/

2002 

2004/

2003 

2005/

2004 

2006/

2005 

2007/

2006 

2008/

2007 

2009/

2008 

2010/

2009 

2011/

2010 

2012/

2011 

Усього рівень зайнятості ‒1,0 0,6 0,4 0,7 1,9 0,2 0,8 0,3 ‒3,7 0,4 0,3 0,1 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство. Рибальство, 

рибництво 

‒5,0 ‒0,3 ‒0,7 ‒2,6 0,2 ‒8,8 ‒4,6 ‒4,7 ‒5,1 ‒1,2 9,5 2,8 

Промисловість ‒4,5 ‒3,9 ‒2,3 ‒1,1 ‒0,1 ‒0,9 ‒1,6 ‒2,6 ‒8,4 ‒2,4 ‒3,1 ‒1,5 

Будівництво ‒4,2 ‒3,1 ‒0,6 8,9 3,7 4,8 4,4 1,3 ‒7,4 ‒2,4 ‒2,0 ‒2,4 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку. Діяльність 

готелів та ресторанів 

9,6 6,9 2,6 5,8 5,1 5,5 3,6 3,9 ‒0,3 2,2 0,7 0,6 

Діяльність транспорту та зв’язку ‒2,1 2,1 0,6 1,0 1,9 2,0 1,7 1,0 ‒5,3 0,1 ‒0,7 ‒1,3 
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Продовження дод. Ж 

Галузі за КВЕД-2005 

Динаміка приросту, відношення поточного року до попереднього , % 

2001/ 

2000 

2002/ 

2001 

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

Фінансова діяльність 3,5 3,5 6,9 13,6 14,7 14,5 21,3 14,7 ‒11,0 ‒5,3 5,3 ‒7,5 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям 

2,3 1,7 7,9 0,6 5,1 7,8 8,9 1,4 ‒0,1 0,4 3,0 1,3 

Державне управління ‒3,0 1,8 ‒1,1 ‒10,3 ‒2,0 0,5 0,3 3,0 1,0 13,5 ‒13,8 2,3 

Освіта 0,7 0,6 0,4 0,7 1,2 1,3 0,2 0,5 ‒0,2 ‒0,6 ‒0,6 ‒0,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
‒1,3 ‒0,1 0,5 ‒1,3 0,6 0,0 0,2 0,8 ‒1,6 ‒0,5 ‒1,5 ‒0,8 

Інші види економічної діяльності 1,1 2,8 3,2 10,6 4,3 ‒0,2 2,2 0,9 ‒6,7 0,1 2,0 ‒0,3 

         

Джерело: розроблено автором на основі даних ukrstat.gov.ua 
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ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ 2010—2015 рр. 

Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

Усього в економіці 189 060,60 100,00 259 932,3 100,0 293 691,9 100,00 267 728,00 100,0 219 419,9 100,0 273 116,4 100,0 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
11 567,50 6,12 17 039,0 6,56 19 411,0 6,61 19 059,00 7,12 18 795,70 8,57 30 154,70 11,04 

Промисловість 56 725,30 30,00 89 146,30 34,30 103 472,6 35,23 10 5593,70 39,44 86 242,00 39,30 87 656,00 32,09 

Усього матеріальне 

виробництво 
68 292,80 36,12 106 185,3 40,85 122 883,6 41,84 124 652,70 46,56 105 037,7 47,87 117 810,7 43,14 

Усього послуги 120 767,80 63,88 153 746,9 59,15 170 808,3 58,16 143 075,40 53,44 114 382,2 52,13 155 305,7 56,86 

Будівництво 32 790,30 17,34 34 855,0 13,41 44 894,90 15,29 46 317,80 17,30 36 056,70 16,43 43 463,70 15,91 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

18 867,50 9,98 24 389,8 9,38 24 800,70 8,44 22 379,50 8,36 20 715,70 9,44 20 662,90 7,57 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

курʼєрська діяльність 

19 591,70 10,36 25 976,6 9,99 32 807,90 11,17 18 833,30 7,03 15 498,20 7,06 18 704,00 6,85 

Тимчасове розміщення й 

організація харчування 
1 670,90 0,88 2 224,9 0,86 2 856,30 0,97 2 476,80 0,93 1 482,00 0,68 1 393,10 0,51 

Інформація та 

телекомунікації 
8 654,40 4,58 9 753,1 3,75 10 188,90 3,47 9 923,30 3,71 8 175,10 3,73 22 975,00 8,41 

Фінансова та страхова 

діяльність 
5 883,00 3,11 6 033,2 2,32 7 369,40 2,51 6 683,10 2,50 6 214,50 2,83 6 448,00 2,36 

Операції з нерухомим 

майном 
10 263,90 5,43 15 265,4 5,87 12 773,60 4,35 14 024,80 5,24 11 230,20 5,12 11 899,00 4,36 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
5 647,90 2,99 11 443,60 4,40 9 245,40 3,15 3 824,70 1,43 2 921,50 1,33 4 065,20 1,49 

 

ДОДАТОК З 
4

9
0

 



   Продовження дод. З 

 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування  

3 170,90 1,68 4 142,70 1,59 5 252,80 1,79 4 313,80 1,61 3 565,10 1,62 6 535,20 2,39 

Державне управління й 

оборона; обовʼязкове 

соціальне страхування 

8 323,80 4,40 12 297,70 4,73 12 698,90 4,32 8 217,00 3,07 5 808,00 2,65 13 942,40 5,10 

Освіта 1 935,10 1,02 2 223,90 0,86 1 502,70 0,51 1 053,90 0,39 820,90 0,37 1 540,10 0,56 

Охорона здоровʼя та 

надання соціальної 

допомоги 

2 295,00 1,21 2 424,70 0,93 3 111,10 1,06 2 156,70 0,81 1 223,90 0,56 2 367,20 0,87 

Мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 
1 004,40 0,53 1 520,10 0,58 2 845,80 0,97 2 640,20 0,99 508,70 0,23 1 044,30 0,38 

Надання інших видів 

послуг 
669,00 0,35 1 196,20 0,46 459,90 0,16 230,50 0,09 161,70 0,07 265,60 0,10 

 

Джерело: розроблено автором на основі Статистичний збірник ―Капітальні інвестиції в Україні у 2010–2015 

роках‖. — К. : Державна служба статистики України, 2016. 
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ЧАСТКА ПРОМІЖНОГО СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ ВИРОБНИЦТВА У РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2003—2015 рр., % 

Роки 

Галузі економіки України за КВЕД-2010 
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2013 19,73 21,82 32,05 5,55 9,17 32,22 30,01 17,56 13,91 40,28 33,97 15,94 38,12 30,40 8,97 8,68 7,03 23,68 15,80 21,31 

2014 19,63 22,80 29,97 6,60 10,81 29,61 30,80 15,63 13,56 40,89 35,70 13,30 36,82 29,22 9,76 10,52 10,12 24,15 18,03 25,06 

2015 16,95 23,14 28,00 5,25 17,17 28,92 36,97 19,12 15,50 42,82 32,76 16,32 36,44 31,15 12,10 10,20 10,43 28,47 22,52 22,85 

У середньому 18,77 22,59 30,00 5,80 12,38 30,25 32,59 17,43 14,33 41,33 34,14 15,19 37,12 30,26 10,28 9,80 9,19 25,43 18,78 
 

Роки  

Галузі економіки України за КВЕД-2005 
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2003   9,84 38,92 23,06 20,42   7,44 11,24 33,65 10,82 17,88 30,81 18,96 18,47 8,64 9,94 25,63 19,05 

2004 11,07 35,12 25,10 21,04 11,95 9,63 36,98 17,13 22,99 29,32 23,83 16,93 11,55 14,38 35,22 21,48 

2005 10,33 34,63 21,30 21,38 8,52 13,60 24,90 13,40 22,51 30,43 27,38 16,75 11,84 11,80 31,12 19,99 

2006 11,29 40,49 22,41 22,62 7,34 12,69 25,87 15,04 20,20 28,76 25,65 16,14 9,71 9,84 31,34 19,96 

2007 13,86 41,75 22,56 24,30 8,52 12,54 35,00 18,87 18,42 26,47 24,87 15,69 10,92 8,44 35,59 21,19 

2008 16,81 32,74 19,48 25,96 7,72 12,14 36,39 16,64 17,41 24,01 24,57 14,36 9,05 7,59 32,52 19,83 

2009 17,82 32,58 22,70 28,46 5,91 11,85 36,26 13,35 17,02 24,67 28,59 9,98 7,31 5,44 34,64 19,77 

2010 17,61 48,10 19,46 26,92 5,30 10,69 31,01 12,47 14,23 22,07 26,47 10,27 14,43 4,39 30,68 19,61 

2011 17,82 32,58 22,70 28,46 5,91 11,85 36,26 13,35 17,02 24,67 28,59 9,98 7,31 5,44 34,64 19,77 

У середньому 14,05 37,43 22,09 24,40 7,62 11,80 32,92 14,56 18,63 26,80 25,43 14,29 10,08 8,58 32,38   
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РІВЕНЬ ДОХОДІВ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СЕРЕДНЬОМУ ЗА МІСЯЦЬ В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1999—2015 рр. 
Показник 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальні доходи 

домогосподарств  у 

середньому за місяць, 

грн 

323 398 500 583 678 876 1262 1544 1939 2722 2892 3369 3708 4031 4331 4471 5122 

Сукупні витрати у 

середньому за місяць у 

розрахунку на одне 

домогосподарство, грн 

427 541 607 658 737 904 1229 1443 1722 2590 2754 3073 3456 3592 3814 4 048,9 4 952,0 

Структура сукупних 

витрат домогосподарств 
відсотків 

Споживчі сукупні 

витрати: 
96,6 93,3 93,7 92,8  93,3 92,6 91,1 90,5 90 86,2 87,8 90 90,2 90,9 90,3 91,6 92,9 

продукти харчування та 

безалкогольні напої 
64,2  64 61,6 59,1  58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9   50 51,6 51,3 50,2 50,1 51,9 53,1 

алкогольні напої, 

тютюнові вироби 
2,9    3  2,8  2,6   2,8  2,8   2,9   2,6   2,6   2,2   3,2  3,3   3,4  3,5  3,5   3,4   3,3 

непродовольчі товари та 

послуги 
29,5 26,3 29,3 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7  36  35,1 34,6 35,1 35,5 37,2 36,7 36,3 36,5 

у тому числі:                                   

одяг і взуття … … …  5,4   5,3  5,7  5,7  5,8   5,9    5,9   5,6   6,1  5,8  6,1 6 6,0  5,7 

житло, вода, 

електроенергія, газ     та 

інші види палива 

… … …  10,5 10,4  9,7  8,5  9,6  10,9    9,1   9,4   9,3  9,6  9,9   9,5 9,4 11,7 

предмети домашнього 

вжитку, побутова техніка 

та поточне утримання 

житла 

… … …    1,7    2  2,3  2,6  2,8   2,9   2,8   2,3   2,4  2,2  2,3   2,3 2,3 2,0 

охорона здоровʼя … … …    3  2,8  2,8  2,5  2,5   2,5   2,7   3,1   3,1  3,1  3,4   3,4 3,6 3,7 

ДОДАТОК Л 

4
9

3
 



транспорт 

 
… … …    3  3,3    3     3  3,7   3,4     4   3,8   3,7    4  4,3   4,3 4,3 3,7 

звʼязок … … …    1,3 1,5  1,8 2,1  2,6   2,6  2,3   2,5   2,7  2,6  2,8   2,8 2,8 2,4 

відпочинок і культура … … …  1,9 2,3  2,4 2,6  2,4   2,4  2,5   1,8   1,8    2 
 

  2,1 1,8 1,5 

освіта … … …  1,2 1,1  1,3 1,1  1,4  1,3 1,3   1,3   1,3  1,3  1,3   1,2 1,1 1,1 

ресторани та готелі … … …  1,1 1,4  1,6 1,7  2,2   2,3 2,4   2,5   2,4  2,5  2,5   2,5 2,3 2,0 

різні товари і послуги … … …    2 1,8  1,7 1,8  1,7  1,8 2,1   2,3   2,3  2,4  2,6   2,6 2,7 2,7 

Неспоживчі сукупні 

витрати 
3,4 6,7 6,3    7,2 6,7  7,4 8,9  9,5  10 

  

13,8 
 12,2    10  9,8  9,1   9,7 8,4 7,1 

Частка витрат у сфері 

послуг 
… … … 11,5 12,4 12,9 13 14,8 14,5 15,2 15 15 15,5 16,3 16,3 15,9 14,4 

Довідково: оплата 

житла,  комунальних 

продуктів  та послуг 

8,6 6,9 9 9,2 8,7 7,7 6,4 7,1 8,5 6,6 7,7 7,6 8 8,3 8 8,1 10,2 

Джерело: розроблено автором на основі даних статистики ukrstat.gov.ua 

 

4
9

4
 

Продовження дод. Л 



СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ЗА ВИДАМИ ПОСЛУГ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2013—2015 рр. 

Рік 2013 2014 2015 

Назва послуги згідно з КЗЕП 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього, 

тис. дол. 

США 

Частка у 

загальній 

структурі, 

% 

Всього 14836264 100 7608976,2 100 11520851 100 6373128,1 100 9736654,2 100 5523022,4 100 

Послуги з переробки матеріальних 

ресурсів 
1722083,10   11,61 11627,50   0,15 1334394,10 11,58 51248,70   0,80 1078345,10   11,08 63415,80   1,15 

з них 

послуги для переробки товарів       

у внутрішній економіці 
15256,00    0,89     571,90   4,92 18695,30    1,40        34,20   0,07     18892,40     1,75         0,10   0,00 

послуги для переробки товарів     за 

кордоном 
1706827,10  99,11 11055,60  95,08 1315698,80  98,60 51214,50 99,93 1059452,70   98,25 63415,70   100,00 

послуги з ремонту та технічного 

обслуговування, не зараховані      

до інших категорій 

373808,20   2,52 124842,70    1,64 298247,70   2,59 106511,90  1,67   192224,70    1,97 85773,10   1,55 

Транспортні послуги 8305848,50 55,98 1716437,50  22,56 6101923,50 52,96 1376552,30 21,60 5263155,30  54,06 1153393,50  20,88 

з них 

послуги морського транспорту 1123732,60 13,53 195795,10  11,41 850878,80 13,94 243651,70 17,70 735935,80  13,98 191729,00 16,62 

послуги річкового транспорту 42299,60   0,51       360,80    0,02 46342,30   0,76     1087,60   0,08   44494,80    0,85      600,80   0,05 

послуги повітряного транспорту 1333178,20 16,05 643550,40  37,49 1071262,50 17,56 431037,60 31,31 853618,50  16,22 466937,60 40,48 

послуги залізничного транспорту 1613856,30 19,43 626973,10 36,53 1098830,70 18,01 431305,20 31,33 751254,10 14,27 287002,50 24,88 

послуги автомобільного 

транспорту 
478396,40   5,76 197221,10 11,49 459623,70   7,53 189804,70 13,79 249071,00   4,73 91845,40   7,96 

послуги трубопровідного 

транспорту 
3335629,60 40,16    3512,20   0,20 2207902,00 36,18   52588,00   3,82 2258041,90  42,90 98123,30   8,51 

передача електроенергії 382,40  0,00        16,60   0,00 3288,50   0,05           0,00   0,00       5387,10    0,10       31,20   0,00 

Інші допоміжні та додаткові 

транспортні послуги 
333723,90  4,02  33714,40   1,96 330069,70  5,41   15717,70   1,14  341649,90   6,49  11332,60   0,98 

 

ДОДАТОК М 
4

9
5

 



Продовження дод. М  
Послуги поштової та кур’єрської 

служби 
  44649,50   0,54     15293,90    0,89   33725,30    0,55   11359,70   0,83   23702,40   0,45      5791,20   0,50 

Послуги, пов’язані з подорожами 538535,80   3,63   695532,60    9,14 228049,10    1,98 681021,70 10,69 200937,00   2,06  597645,50 10,82 

Послуги з будівництва 236399,50   1,59   264471,20    3,48 231960,00    2,01 147985,00   2,32 291640,90   3,00    40265,40   0,73 

Послуги зі страхування   87744,20   0,59   167592,90    2,20   44814,00    0,39   84076,00   1,32    46111,10    0,47    74018,00   1,34 

Послуги, пов’язані з фінансовою 

діяльністю 
349053,50   2,35 1011133,20  13,29 222101,10    1,93 800347,00  12,56  190841,80    1,96  874717,80  15,84 

Роялті та інші послуги, пов’язані з 

використанням інтелектуальної 

власності 

  97668,00  0,66   854214,00  11,23   97504,10    0,85 450481,30  7,07   50963,30    0,52  301580,20   5,46 

Послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні 

послуги 

1493661,90 10,07  698384,80   9,18 1675551,70  14,54 512016,70  8,03 1585572,60   16,28  548344,70   9,93 

з них 

телекомунікаційні послуги 344630,00 23,07   317108,00  45,41   370334,90  22,10 211388,20 41,29 352553,00     22,24 277044,30 50,52 

комп’ютерні послуги 942049,80 63,07   278575,30  39,89 1102009,80  65,77 217288,40 42,44 997296,60     62,90  192195,20 35,05 

інформаційні послуги 206982,10   13,86   102701,60  14,71   203207,00  12,13    83340,20 16,28 235723,00     14,87   79105,20 14,43 

Ділові послуги 1574471,70 10,61 1436670,50  18,88 1250398,70  10,85  993917,20 15,60 816706,90       8,39  719164,80 13,02 

з них 

послуги дослідження та розробки 271159,30 17,22     42390,00    2,95   154911,40  12,39    23332,10   2,35 143235,80     17,54   14200,60   1,97 

професійні та консалтингові 

послуги 
678305,40 43,08   761728,90  53,02   535812,20  42,85  391961,50 39,44 341505,40     41,81  321685,30  44,73 

наукові та технічні послуги 434267,90 27,58   221574,10  15,42   376271,40   30,09  140929,20 14,18 189016,30     23,14 127150,00  17,68 

Послуги з обробки та усунення 

забруднення навколишнього 

середовища 

   4232,90     0,27   132731,10   9,24      1267,20     0,10   93685,60   9,43          20,10      0,00   83813,90 11,65 

Послуги сільського господарства   

та послуги видобутку 
   5446,50   0,35     14350,30   1,00     6551,90    0,52   17558,30    1,77      4997,20      0,61     7127,10   0,99 

Послуги операційного лізингу  63969,50   4,06     77488,80   5,39   54901,00   4,39 172340,50  17,34    43005,70      5,27   69151,00   9,62 

Послуги, пов’язані з торгівлею,      

та посередницькі послуги 
 49947,30   3,17   113900,50   7,93   50948,70   4,07   79096,10   7,96    45469,00      5,57   64154,30   8,92 

Інші ділові послуги  67142,80   4,26     72506,80   5,05   69735,00   5,58   75013,90   7,55    49457,50      6,06   31882,70   4,43 

Послуги приватним особам, 

культурні та рекреаційні послуги 
 38415,30   2,23     34225,00   0,45  31298,80   0,27   10154,40   0,16    15819,90      0,16    8290,20   0,15 

Державні та урядові послуги  18574,70   1,08   593844,40   7,80    4608,10   0,04 1158815,80  18,18     4335,90       0,04 1056413,20  19,13 

Джерело: розроблено автором за даними ukrstat.gov.ua 4
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ДОДАТОК Н 

Частка обраних секторів економіки у формуванні доданої вартості, 1980—

2001 рр. 

Країна 

Всього 
Всього промислове  

виробництво 
Всього послуги 

   

1980—

1990 

1990—

2000 

2001—

2015 

1980—

1990 

1990—

2000 

2001—

2015 

1980—

1990 

1990—

2000 

2001—

2015 

Австралія 100,0 100,0 100,0 15,8 13,2 9,5 62,7 69,3 70,4 

Австрія 100,0 100,0 100,0 22,6 20,2 19,4 62,4 66,5 68,6 

Бельгія 100,0 100,0 100,0 22,1 19,6 16,2 65,5 70,8 74,7 

Канада 100,0 100,0 100,0 17,7 17,7 11,5 63,1 67,0 68,9 

Данія 100,0 100,0 100,0 18,0 16,5 14,3 68,9 71,7 73,2 

Фінляндія 100,0 100,0 100,0 24,7 23,7 22,1 57,6 64,0 65,6 

Франція 100,0 100,0 100,0 22,5 18,5 12,7 65,0 71,2 77,1 

Німеччина 100,0 100,0 100,0 29,8 22,9 22,5 59,3 67,2 69,1 

Греція 100,0 100,0 100,0 17,2 12,9 9,7 60,1 68,3 76,8 

Угорщина — 100,0 100,0 — 22,7 22,1 — 62,1 64,7 

Італія 100,0 100,0 100,0 25,5 21,2 16,9 61,2 67,8 72,4 

Японія 100,0 100,0 100,0 26,6 22,1 19,4 58,0 64,7 70,9 

Корея 100,0 100,0 100,0 30,1 29,5 29,0 45,9 51,3 59,5 

Люксембург 100,0 100,0 100,0 21,2 12,7 7,5 68,8 78,7 84,5 

Нідерланди 100,0 100,0 100,0 18,5 17,1 13,0 64,4 69,4 74,9 

Нова Зеландія 100,0 100,0 100,0 20,8 17,7 14,2 62,4 66,7 69,0 

Норвегія 100,0 100,0 100,0 13,9 12,0 8,8 59,5 62,0 58,2 

Польща — 100,0 100,0 — 21,7 18,2 — 58,7 64,1 

Португалія 100,0 100,0 100,0 22,4 20,0 14,2 59,1 65,4 73,3 

Словаччина — 100,0 100,0 — 23,3 22,1 — 59,2 60,4 

Іспанія 100,0 100,0 100,0 23,4 18,4 14,8 59,8 66,2 69,4 

Швеція 100,0 100,0 100,0 21,8 20,7 19,3 64,8 69,0 69,8 

Велика Британія 100,0 100,0 100,0 23,5 19,7 11,0 60,0 69,0 77,7 

США 100,0 100,0 100,0 19,2 16,5 13,1 68,1 73,8 77,4 
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Продовження дод. Н 

Країна 

 

Не сільськогоспо-

дарський бізнес-

сектор 

 

Високотехнологіч-

ні галузі промис-

ловості 

 

Середньо-

високотехнологічні 

галузі промислово-

сті 

 

Середньо-

низкотехнологічні 

галузі промислово-

сті 

Низькотехнологіч-

ні галузі промис-

ловості 

    
 

 

1980—

1990 

1990—

2001 

1980—

1990 

1990—

2001 

1980—

1990 

1990—

2001 

1980—

1990 

1990—

2001 

1980—

1990 

1990—

2001 

Австралія 67,4 66,9 0,8 0,9 3,3 2,7 4,8 4,1 6,9 5,8 

Австрія 69,1 68,7 2,0 2,0 5,1 5,1 6,6 5,6 9,0 7,5 

Бельгія — — — 2,0 — 6,3 — 5,1 7,1 6,2 

Канада 65,3 63,8 1,5 1,7 4,6 4,9 4,0 3,7 7,7 7,4 

Данія 58,4 59,4 1,5 2,0 4,3 4,1 3,9 3,6 8,4 6,8 

Фінляндія 65,0 62,6 1,5 3,5 5,5 5,2 5,5 4,9 12,2 10,0 

Франція 65,1 62,2 2,6 2,4 5,9 5,0 6,4 4,9 7,6 6,4 

Німеччина 68,9 65,7 3,0 2,3 12,6 9,6 6,8 5,3 7,3 5,7 

Греція — 58,6 — 0,6 — 1,3 4,2 3,1 10,9 7,8 

Угорщина — 66,5 — 3,4 — 7,0 — 5,9 — 8,3 

Італія — 67,1 2,2 1,9 6,7 5,4 6,7 5,7 9,9 8,3 

Японія 69,1 66,5 4,1 3,7 7,8 6,7 6,3 5,2 8,4 6,7 

Корея 70,1 71,8 4,1 5,1 6,0 7,1 8,2 9,6 11,8 7,6 

Люксембург 72,3 72,3 — — — — — — 3,4 3,3 

Нідерланди 64,0 65,5 — — — — — — 7,5 7,3 

Нова Зеландія 65,2 62,6 — — — — — — — — 

Норвегія 69,1 66,9 0,9 0,9 — — — — 5,8 5,0 

Польща — — — 1,4 — 4,6 — 5,8 — 10,2 

Португалія — — 1,0 1,1 3,2 2,9 6,2 4,3 12,0 11,7 

Словаччина — 71,6 — — — — — — — 8,2 

Іспанія 68,4 67,2 1,5 1,3 5,3 4,7 6,8 5,1 9,7 7,3 

Швеція 61,3 60,9 2,5 3,2 7,0 6,5 4,9 4,2 7,5 6,9 

Велика Британія — 68,0 3,1 3,0 6,4 5,1 5,6 4,5 8,5 7,3 

США 65,5 64,9 3,8 3,6 5,0 4,5 4,1 3,3 6,3 5,3 
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ДОДАТОК П 

Частка обраних галузей промисловості у виробництві доданої вартості, % 

(1980—2000 рр.) 

Країна 

Сектор 

бізнес-

послуг 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

         

Австралія 43,2 12,7 11,2 1,7 8,7 6,2 2,5 21,8 5,0 9,5 

Австрія 41,8 17,7 13,8 4,0 7,6 5,2 2,4 16,5 6,4 6,4 

Бельгія 41,3 13,1 11,8 1,3 6,9 — — 21,2 5,7 — 

Канада 42,2 13,9 11,3 2,5 7,7 4,7 3,0 20,6 5,6 10,4 

Данія 42,7 15,0 13,6 1,4 7,0 5,2 1,8 20,7 4,6 10,4 

Фінляндія 37,3 13,3 11,5 1,7 8,8 6,6 2,1 15,2 3,7 7,7 

Франція 44,0 12,6 10,2 2,5 6,6 4,3 2,4 24,8 5,1 9,8 

Німеччина 39,4 11,3 10,0 1,4 6,0 3,6 2,4 22,1 5,0 9,4 

Греція 43,0 19,5 — — 7,4 — — 16,2 — — 

Угорщина — — — — — — — — — — 

Італія 43,1 17,2 14,1 3,2 7,2 5,4 1,8 18,6 5,9 — 

Японія 38,9 13,3 13,3 — 6,4 4,8 1,6 19,2 5,2 9,9 

Корея 33,0 14,0 12,0 2,1 7,5 5,5 2,1 11,4 4,4 5,0 

Люксембург 52,8 14,8 12,4 2,3 6,9 — — 31,1 17,3 9,0 

Мексика 45,4 27,2 20,5 4,3 7,5 8,1 1,0 10,7 3,6 7,7 

Нідерланди 39,3 14,2 12,6 1,7 6,7 4,8 1,9 18,4 5,1 7,4 

Нова Зеландія 45,9 17,7 14,7 1,6 7,9 4,9 3,0 20,3 6,4 11,4 

Норвегія 39,7 13,4 12,0 1,4 9,5 7,3 2,2 16,7 4,9 7,5 

Польща — — — — — — — — — — 

Португалія 41,7 19,6 17,7 1,9 7,1 5,3 1,8 15,0 6,4 — 

Словаччина — — — — — — — — — — 

Іспанія 42,1 17,1 11,6 5,4 7,9 6,0 1,8 17,2 5,3 8,0 

Швеція 39,6 12,7 11,1 1,6 8,1 6,0 2,0 18,8 4,6 9,6 

Велика Британія 39,6 12,9 10,8 2,5 7,7 5,2 2,8 19,0 6,0 — 

США 47,0 17,7 16,9 0,8 6,7 3,3 3,4 22,7 5,5 11,0 



500 
 

Продовження дод. П 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги 
Комунальні, соціальні та  

персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 

Державно-

го управ-

ління 

Освіта 
Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

         

Австралія — — — — 19,5 5,0 4,9 5,8 3,5 

Австрія 0,5 0,3 0,1 2,8 20,6 6,5 6,0 4,7 3,1 

Бельгія — — — — 24,3 8,5 7,3 5,7 2,1 

Канада 0,5 — — — 20,9 6,9 5,4 6,0 2,6 

Данія 0,1 0,9 0,5 4,2 26,1 7,3 5,4 10,0 3,1 

Фінляндія 0,3 0,7 0,3 2,4 20,4 5,1 4,7 7,3 3,2 

Франція 1,0 1,1 1,2 6,6 21,0 8,3 4,3 5,6 2,8 

Німеччина 0,9 0,7 0,3 5,7 19,9 7,0 4,0 4,9 3,9 

Греція — — — — 17,1 7,6 — — — 

Угорщина — — — — — — — — — 

Італія — — — — 18,1 5,3 5,2 4,0 3,0 

Японія — — — — 19,1 4,2 3,3 1,0 10,5 

Корея 0,3 — — — 12,9 4,3 4,6 1,5 2,5 

Люксембург 0,6 0,3 — 3,9 17,0 6,6 4,0 3,2 2,7 

Мексика 0,2 0,0 — 2,5 16,1 2,8 3,7 2,7 5,4 

Нідерланди 0,6 0,7 0,5 5,5 25,1 9,3 4,6 7,2 2,8 

Нова Зеландія 0,5 — — — 16,5 5,7 4,0 4,6 2,2 

Норвегія 0,3 0,5 0,3 3,2 19,8 5,7 4,6 6,9 2,5 

Польща — — — — — — — — — 

Португалія — — — — 17,3 7,5 4,1 3,5 2,2 

Словаччина — — — — — — — — — 

Іспанія — — — — 17,7 5,7 3,9 4,1 3,9 

Швеція — — — — 25,1 — — — — 

Велика Британія — — — — 20,4 6,3 4,3 5,0 3,6 

США — — — — 21,1 13,2 0,6 5,1 2,0 

 



501 
 

ДОДАТОК Р 

Частка обраних галузей промисловості у виробництві доданої вартості, % 

(2000—2010 рр.) 

Країна 

Сектор 

бізнес-

послуг 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

         

Австралія 49,6 13,7 11,4 2,2 8,8 5,6 3,1 27,1 6,7 9,8 

Австрія 45,6 16,9 12,9 4,0 7,4 5,1 2,4 21,3 6,8 7,8 

Бельгія 47,1 13,7 12,0 1,6 6,9 — — 26,6 6,1 — 

Канада 45,5 13,6 11,1 2,5 7,2 4,3 2,9 24,7 6,8 11,9 

Данія 45,2 14,4 12,7 1,7 7,7 5,5 2,2 23,1 4,9 10,9 

Фінляндія 41,2 11,7 10,2 1,5 10,0 7,3 2,7 19,6 3,7 10,3 

Франція 48,2 13,0 10,3 2,7 6,4 4,1 2,2 28,9 5,0 11,8 

Німеччина 45,8 11,8 10,5 1,3 5,8 3,4 2,4 28,2 4,9 11,6 

Греція 48,7 20,3 13,4 7,3 7,2 4,6 3,0 21,2 5,1 13,2 

Угорщина 41,6 13,3 11,4 1,9 9,1 6,1 3,1 19,2 4,4 7,1 

Італія 48,3 16,8 13,5 3,4 7,3 5,2 2,1 24,2 6,0 10,4 

Японія 44,7 14,0 14,0 — 6,4 4,8 1,7 24,3 5,6 11,8 

Корея 36,7 12,0 9,3 2,7 6,6 4,5 2,1 18,0 6,5 7,7 

Люксембург 62,2 12,9 10,6 2,3 8,9 — — 40,3 22,9 10,2 

Мексика 50,0 20,9 16,0 4,9 10,1 8,5 1,6 19,0 3,7 10,1 

Нідерланди 46,3 15,1 13,3 1,9 7,2 4,9 2,3 23,9 5,7 8,0 

Нова Зеландія 49,7 15,4 13,7 1,7 8,2 4,8 3,4 26,2 5,6 13,0 

Норвегія 40,0 11,7 10,2 1,6 9,9 7,8 2,1 18,4 4,3 8,3 

Польща 38,4 20,2 19,2 1,0 6,9 — — 11,3 1,4 — 

Португалія 42,0 17,6 15,0 2,6 6,4 3,8 2,4 18,0 6,4 — 

Словаччина 44,0 16,1 14,5 1,6 10,7 8,0 2,4 17,2 4,4 7,5 

Іспанія 45,8 18,8 11,4 7,5 8,0 5,4 2,4 18,9 5,6 7,9 

Швеція 44,2 12,2 10,7 1,4 8,4 5,9 2,5 23,7 4,0 12,0 

Велика Британія 47,3 14,4 11,5 2,9 7,8 4,9 2,9 25,0 5,8 8,8 

США 51,7 17,7 16,8 0,8 6,6 3,1 3,4 27,4 7,5 11,3 



502 
 

Продовження дод. Р 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги 
Комунальні, соціальні та  

персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 

Державно-

го управ-

ління 

Освіта 
Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

         

Австралія — — — — 19,7 4,4 5,0 6,2 4,2 

Австрія 1,1 0,8 0,2 4,5 20,9 6,4 5,4 5,3 3,6 

Бельгія — — — — 23,7 7,9 6,6 6,3 2,3 

Канада 0,6 — — — 21,6 6,5 5,5 6,7 2,9 

Данія 0,4 1,3 0,3 5,2 26,5 7,0 5,3 10,1 3,9 

Фінляндія 0,2 1,2 0,5 3,6 22,8 5,4 5,2 8,5 3,7 

Франція 1,0 1,5 1,4 8,0 22,9 8,4 4,9 6,4 3,2 

Німеччина 1,6 1,3 0,3 8,5 21,4 6,5 4,2 6,0 4,7 

Греція 0,4 0,1 0,1 2,8 19,5 7,2 4,6 5,3 2,7 

Угорщина 0,6 0,8 0,5 5,5 20,5 7,5 5,0 4,6 3,4 

Італія — 1,6 — 6,4 19,5 5,7 5,1 4,6 3,4 

Японія — — — — 20,5 4,0 3,1 1,1 10,8 

Корея 0,7 — — — 14,6 4,3 4,9 1,8 3,4 

Люксембург 0,8 0,9 — 5,5 16,6 5,8 3,8 3,8 2,7 

Мексика 0,2 0,1 — 4,8 17,2 3,6 5,3 3,3 5,1 

Нідерланди 0,9 1,3 0,4 7,6 23,2 8,1 4,3 7,3 3,1 

Нова Зеландія 0,6 — — — 17,0 5,1 4,1 4,9 2,9 

Норвегія 0,3 0,9 0,4 3,9 22,0 5,7 4,8 8,4 3,1 

Польща — — — — 20,3 6,9 4,4 4,6 4,5 

Португалія — — — — 23,4 8,7 6,4 5,1 3,2 

Словаччина 0,4 0,7 0,7 2,8 15,2 5,6 3,5 3,5 2,5 

Іспанія 0,4 0,8 0,0 4,4 20,4 6,3 4,7 5,3 4,2 

Швеція 0,4 1,6 — 5,8 24,7 5,9 5,3 9,4 3,8 

Велика Британія 0,9 1,7 0,5 7,2 21,7 5,7 5,3 6,3 4,4 

США — — — — 22,1 12,5 0,8 6,4 2,3 

 



503 
 

ДОДАТОК С 

Частка обраних секторів економіки в структурі загального рівня зайнятості, 

% 

Країна 
Загальний підсумок Загальне виробництво Загальні послуги 

Не сільськогосподарсь-

кий бізнес 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія 100,0 100,0 16,8 13,3 66,8 72,5 69,1 68,2 

Австрія 100,0 100,0 21,1 17,7 51,3 58,9 60,1 61,3 

Бельгія 100,0 100,0 21,2 17,2 68,5 73,5 — — 

Канада 100,0 100,0 15,9 13,5 70,9 75,0 67,3 66,9 

Данія 100,0 100,0 19,4 17,6 67,2 71,6 59,8 59,8 

Фінляндія 100,0 100,0 22,2 19,7 57,5 65,4 60,8 58,9 

Франція 100,0 100,0 20,9 16,9 63,4 71,4 62,5 60,6 

Німеччина 100,0 100,0 29,2 22,4 57,4 65,5 70,6 68,5 

Греція — 100,0 — 15,7 — 57,8 — 59,5 

Угорщина — 100,0 — 24,5 — 58,0 — — 

Італія 100,0 100,0 25,8 22,9 55,9 63,8 — 65,9 

Японія 100,0 100,0 23,2 20,4 55,7 61,5 65,4 64,0 

Корея 100,0 100,0 24,5 22,4 43,1 55,8 — — 

Люксембург 100,0 100,0 21,1 14,7 64,7 71,9 74,2 75,4 

Нідерланди 100,0 100,0 17,9 14,7 69,7 74,5 62,0 63,7 

Нова Зеландія 100,0 100,0 20,8 18,1 71,2 74,7 — — 

Норвегія 100,0 100,0 16,4 13,7 67,4 73,8 60,6 57,4 

Польща — 100,0 — 19,6 — 44,4 — — 

Португалія 100,0 100,0 24,4 21,7 46,6 56,4 — — 

Словаччина — 100,0 — 26,7 — 51,4 — — 

Іспанія 100,0 100,0 20,6 18,4 55,5 63,4 62,5 64,1 

Швеція 100,0 100,0 20,8 17,8 67,8 72,9 — 56,7 

Велика Британія 100,0 100,0 20,2 15,7 67,8 74,8 — — 

США 100,0 100,0 16,9 13,7 73,4 77,4 64,9 63,9 

 

 

 

 



504 
 

Продовження дод. С 

Країна 

Високотехнологічні 

галузі промисловості 

Середньовисокотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Середньонизькотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Низькотехнологічні га-

лузі промисловості 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія 1,1 0,8 3,4 2,5 4,6 3,5 7,7 6,6 

Австрія 1,7 1,5 4,5 4,2 5,3 4,4 9,6 7,6 

Бельгія — 1,3 — 4,6 — 4,3 8,6 6,8 

Канада 1,2 1,1 3,2 2,8 3,3 2,9 8,1 6,7 

Данія 1,5 1,5 4,4 4,2 4,2 4,1 9,3 7,8 

Фінляндія 1,1 2,0 4,8 4,5 4,7 4,4 11,5 8,7 

Франція 2,0 1,8 5,0 4,0 5,5 4,4 8,4 6,8 

Німеччина 2,8 2,1 11,1 8,3 6,5 5,3 8,9 6,7 

Греція — 0,6 — 1,6 — 3,3 — 10,3 

Угорщина — — — — — — — — 

Італія 1,7 1,6 6,1 5,1 6,4 5,9 11,6 10,3 

Японія 3,1 2,7 5,8 5,4 4,5 3,9 10,0 8,6 

Корея 2,9 3,1 4,2 6,1 4,7 5,2 12,7 8,7 

Люксембург — — — — — — 4,3 3,7 

Нідерланди — — — — — — 8,6 7,2 

Нова Зеландія — — — — — — — — 

Норвегія 1,0 0,8 — — — — 7,8 6,5 

Польща — — — — — — — — 

Португалія 0,9 0,8 2,4 2,3 4,4 3,8 16,7 14,8 

Словаччина — — — — — — — — 

Іспанія 1,0 0,9 4,2 3,9 5,1 4,7 10,2 8,9 

Швеція 2,2 2,2 5,8 5,2 4,9 3,8 7,9 6,5 

Велика Британія — — — — — — 7,7 6,2 

США 3,0 2,2 3,7 3,2 3,5 2,9 6,7 5,5 

 



505 
 

ДОДАТОК Т 

Частка обраних галузей послуг у структурі загального рівня зайнятості, % 

(1980—2000 рр.) 

Країна 

Всього 

сфера 

профе-

сійних 

послуг 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 41,9 23,7 20,2 3,6 7,4 5,3 2,1 10,8 4,4 — 

Австрія 31,6 18,7 13,5 5,2 5,9 4,4 1,5 7,0 2,9 0,7 

Бельгія 37,3 19,4 16,1 3,4 6,7 — — 11,2 — — 

Канада 43,4 24,7 17,8 6,9 6,2 4,1 2,1 12,6 6,0 0,5 

Данія 34,9 18,0 15,6 2,4 6,8 4,8 2,0 10,0 3,3 1,2 

Фінляндія 30,9 15,9 12,9 2,9 7,2 5,2 2,1 7,8 2,6 1,3 

Франція 34,4 16,8 13,8 3,0 5,8 4,0 1,8 11,8 3,4 1,2 

Німеччина 33,0 18,1 14,9 3,2 6,0 4,0 2,0 9,0 3,4 0,5 

Греція — — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — — 

Італія 31,9 19,1 15,7 3,4 5,3 3,9 1,5 7,5 2,5 — 

Японія 33,1 17,9 17,9 — 5,7 4,9 0,8 9,4 3,2 1,2 

Корея 30,3 21,8 — — 4,7 — — 3,8 — — 

Люксембург 43,2 21,5 16,5 5,0 7,1 — — 14,6 8,3 0,6 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди 36,6 18,0 15,5 2,7 5,8 4,1 1,7 12,8 3,5 0,7 

Нова Зеландія 45,5 25,8 20,9 4,9 6,8 — — 12,9 4,5 — 

Норвегія 35,4 18,0 15,5 2,5 9,2 6,8 2,4 8,2 2,9 0,3 

Польща — — — — — — — — — — 

Португалія 25,6 17,3 13,5 3,7 3,9 3,0 1,0 4,4 2,3 — 

Словаччина — — — — — — — — — — 

Іспанія 32,5 19,5 14,6 5,0 6,2 5,1 1,1 6,8 2,8 0,4 

Швеція 29,7 14,8 12,5 2,3 7,1 4,6 2,4 7,9 1,9 — 

Велика Британія 41,1 21,8 — — 6,0 — — 13,3 — — 

США 42,5 24,9 23,5 1,4 4,9 2,9 2,0 12,7 4,5 1,3 

 



506 
 

 

Продовження дод. Т 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги 
Комунальні, соціальні та  

персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 

Державно-

го управ-

ління 

Освіта 
Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 24,8 4,7 6,5 8,1 5,6 

Австрія 0,2 0,2 0,1 3,0 19,7 5,8 5,1 5,3 3,3 

Бельгія — — — — 31,2 — — — — 

Канада — — — — 27,4 6,4 6,5 8,8 5,8 

Данія 0,2 0,7 0,3 4,4 32,4 7,8 6,9 13,8 3,5 

Фінляндія 0,1 0,6 0,4 2,8 26,7 6,5 5,1 11,4 3,4 

Франція 0,3 0,8 1,2 6,5 29,0 9,7 6,7 7,9 4,7 

Німеччина 0,1 0,5 0,2 4,2 24,4 8,7 4,1 6,7 3,9 

Греція — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — 

Італія — — — — 24,0 6,5 7,1 4,9 3,0 

Японія — — — — 22,7 3,5 2,8 1,1 15,3 

Корея — — — — 12,8 — — — — 

Люксембург 0,2 0,3 — 5,1 21,5 6,6 4,6 4,7 3,2 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 0,2 0,5 0,3 8,8 33,1 7,8 6,1 11,0 3,8 

Нова Зеландія — — — — 25,7 4,8 7,1 9,1 4,7 

Норвегія 0,2 0,4 0,4 4,0 32,0 7,7 6,8 13,7 3,4 

Польща — — — — — — — — — 

Португалія — — — — 20,9 6,9 4,1 4,2 5,7 

Словаччина — — — — — — — — — 

Іспанія — — — — 23,0 7,7 4,7 5,0 6,7 

Швеція — — — — 38,1 — — — — 

Велика Британія — — — — 26,7 — — — — 

США — — — — 30,8 16,5 1,4 7,5 4,1 

 



507 
 

ДОДАТОК У 

Частка обраних галузей послуг у структурі загального рівня зайнятості, % 

(2000—2010 рр.) 

Країна 
Всього 

послуги 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 45,7 25,3 20,6 4,7 6,5 4,7 1,8 13,8 3,9 — 

Австрія 35,9 20,6 14,5 6,0 6,1 4,8 1,3 9,3 3,0 0,8 

Бельгія 40,8 18,7 15,1 3,7 6,6 — — 15,5 3,6 — 

Канада 46,3 25,0 17,7 7,3 5,9 3,9 2,0 15,5 6,2 0,7 

Данія 37,0 18,5 15,6 2,9 6,8 4,8 1,9 11,7 3,0 1,2 

Фінляндія 33,0 15,4 12,3 3,0 7,5 5,4 2,1 10,1 2,1 1,5 

Франція 37,9 17,0 13,6 3,4 5,9 4,2 1,8 15,0 3,3 1,3 

Німеччина 37,8 19,4 15,4 4,0 5,7 4,1 1,6 12,7 3,3 0,9 

Греція 35,4 20,9 14,7 6,2 6,8 5,6 1,2 7,7 2,2 0,1 

Угорщина 31,4 16,6 13,3 3,3 8,4 — — 6,4 2,1 — 

Італія 36,1 19,8 15,6 4,2 4,8 3,6 1,2 11,4 2,8 0,8 

Японія 33,6 17,7 17,7 — 5,9 5,0 0,7 10,2 3,1 1,5 

Корея 40,0 26,2 18,4 8,2 5,5 — — 8,3 3,5 — 

Люксембург 50,0 20,1 15,2 4,9 7,6 — — 22,4 10,5 0,9 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди 42,9 20,0 16,6 3,5 5,7 4,1 1,5 17,2 3,5 0,8 

Нова Зеландія 46,5 26,5 20,7 5,8 6,3 — — 13,8 3,6 — 

Норвегія 36,5 17,2 14,3 2,9 9,0 6,8 2,2 10,2 2,4 0,5 

Польща 26,8 14,7 13,4 1,3 5,7 — — 6,4 1,8 — 

Португалія 30,9 19,5 15,1 4,4 3,4 2,7 0,8 8,0 2,2 — 

Словаччина 26,1 13,2 10,4 2,7 7,6 — — 5,3 1,3 — 

Іспанія 35,9 21,2 15,4 5,8 5,9 4,7 1,2 8,8 2,5 0,4 

Швеція 33,9 15,4 12,7 2,6 7,0 4,9 2,1 11,5 2,1 1,5 

Велика Британія 46,1 23,0 — — 5,8 — — 17,3 — — 

США 45,2 24,8 23,5 1,3 4,9 3,2 1,7 15,4 4,4 1,3 
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Продовження дод. У 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги 
Комунальні, соціальні та персональні послу-

ги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 

Державно-

го управ-

ління 

Освіта 
Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 26,8 4,3 7,0 9,3 6,2 

Австрія 0,3 0,6 0,1 4,5 22,9 6,0 5,9 6,8 4,0 

Бельгія — — — — 32,7 10,1 8,4 9,0 3,6 

Канада 0,6 — — — 28,7 5,5 6,8 9,8 6,4 

Данія 0,2 1,1 0,2 6,0 34,6 7,6 7,0 15,2 4,3 

Фінляндія 0,2 1,2 0,5 4,6 32,4 7,4 6,5 13,7 4,4 

Франція 0,3 1,0 1,2 7,7 33,3 10,4 7,4 8,9 6,5 

Німеччина 0,2 0,8 0,3 7,1 27,8 7,7 5,2 9,1 4,7 

Греція 0,1 0,2 0,1 5,0 22,5 7,1 6,1 4,5 3,6 

Угорщина — — — — 26,5 7,1 8,5 6,3 4,6 

Італія — 1,4 — 6,6 27,7 6,3 7,1 5,7 4,1 

Японія — — — — 27,5 3,2 2,6 1,2 19,7 

Корея — — — — 15,7 3,3 5,2 1,7 4,6 

Люксембург 0,2 1,1 — 9,7 21,8 5,4 4,4 6,0 3,7 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 0,3 1,0 0,4 11,3 31,6 6,5 5,4 11,7 4,1 

Нова Зеландія — — — — 28,1 4,0 8,4 9,8 5,9 

Норвегія 0,2 0,9 0,4 5,4 37,3 7,6 7,6 18,1 3,6 

Польща — — — — 17,6 2,9 5,8 6,5 2,4 

Португалія — — — — 25,5 7,9 5,8 5,1 6,7 

Словаччина — — — — 25,3 6,7 8,0 6,6 3,9 

Іспанія 0,2 0,6 0,1 5,2 27,5 8,4 5,3 5,8 8,0 

Швеція 0,2 1,4 — 6,5 38,9 7,1 9,0 16,6 6,3 

Велика Британія — — — — 28,6 — — — — 

США — — — — 32,2 15,4 1,6 9,5 4,7 
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ДОДАТОК Ф 

Темпи зростання додатної вартості на одного зайнятого в обраних секторах 

економіки, % 

Країна 
Загальний підсумок Загальне виробництво Загальні послуги 

Не сільськогосподарсь-

кий бізнес-сектор 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія 1,2 1,9 2,0 2,4 0,5 1,8 1,0 2,3 

Австрія 2,4 1,9 3,7 3,7 1,3 0,6 2,6 2,3 

Бельгія 1,9 1,2 4,7 2,9 0,9 0,7 — — 

Канада 0,9 1,5 2,5 3,0 0,6 1,3 1,3 1,8 

Данія 1,4 1,7 1,1 2,6 0,9 1,2 1,7 2,1 

Фінляндія 2,6 2,4 4,6 4,9 1,6 1,4 3,1 3,0 

Франція 2,3 1,0 2,7 3,5 1,6 0,2 2,6 1,2 

Німеччина 1,4 1,7 1,7 2,4 1,0 1,2 1,5 1,8 

Греція — 3,0 — 3,5 — 2,4 — 3,8 

Угорщина — 3,7 — 7,6 — 1,8 — — 

Італія 1,7 1,1 2,7 1,7 0,1 0,6 — 1,4 

Японія 3,2 1,2 3,9 2,6 2,5 1,0 4,2 1,6 

Корея 5,6 4,3 5,6 8,8 2,9 1,7 — — 

Люксембург 4,5 1,2 6,4 3,3 4,1 0,5 4,7 1,6 

Нідерланди 1,4 0,7 3,1 2,6 0,1 0,5 0,8 0,9 

Нова Зеландія 2,5 1,1 1,7 2,2 0,7 0,8 — — 

Норвегія 2,1 2,2 2,1 0,9 0,8 1,8 2,8 3,2 

Польща — 4,0 — 9,4 — 1,8 — — 

Португалія 2,8 2,1 2,3 3,0 1,7 1,0 — — 

Словаччина — 4,0 — 9,5 — 3,7 — — 

Іспанія 1,9 0,8 2,5 1,6 0,4 0,2 1,7 0,5 

Швеція 1,6 2,4 2,8 6,1 0,9 1,6 — 3,3 

Велика Британія 2,1 2,1 4,6 2,6 0,8 1,9 — — 

США 1,3 1,5 3,5 3,5 0,6 1,6 1,5 2,5 
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Продовження дод. Ф 

Країна 

Високотехнологічні 

галузі промисловості 

Середньовисокотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Середньонизькотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Низькотехнологічні га-

лузі промисловості 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія — — — — — — — — 

Австрія — — — — — — 3,7 3,5 

Бельгія — — — — — — 3,7 2,9 

Канада 3,9 6,0 3,7 3,3 2,3 2,9 1,0 2,0 

Данія 3,0 7,9 0,9 1,8 1,5 1,4 0,7 1,8 

Фінляндія — — — — 4,9 2,3 4,5 4,5 

Франція — 9,5 — 5,0 — 1,9 — 1,2 

Німеччина — — — — — — 1,6 1,6 

Греція — — — — — — — 2,5 

Угорщина — — — — — — — — 

Італія — — — — — — 2,5 2,3 

Японія — — — — — — 2,2 0,7 

Корея — — — — — — — — 

Люксембург — — — — — — 7,7 0,8 

Нідерланди — — — — — — — — 

Нова Зеландія — — — — — — — — 

Норвегія 3,4 2,4     0,7 1,2 

Польща — — — — — — — — 

Португалія — — — — — — 1,9 2,1 

Словаччина — — — — — — — — 

Іспанія — — — — — — 2,9 0,8 

Швеція — — — — — — — 3,1 

Велика Британія — — — — — — — — 

США — — — — 3,0 2,9 1,8 0,0 
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ДОДАТОК Х 

Темпи зростання додатної вартості на одного зайнятого в обраних секторах 

послуг, % (1980—2000 рр.) 

Країна 
Всього 

послуги 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 0,6 –0,8 –0,7 –1,1 2,7 2,0 5,1 –1,1 2,4 — 

Австрія 2,2 1,9 2,5 0,0 2,6 1,9 4,1 1,4 2,3 3,0 

Бельгія 1,5 –0,3 –0,3 1,1 3,3 — — 1,0 — — 

Канада 0,8 0,5 1,0 –1,7 2,2 1,3 3,1 –0,1 0,9 –0,9 

Данія 1,3 0,7 0,9 –0,1 2,7 2,3 3,8 0,3 2,6 –2,9 

Фінляндія 2,4 2,9 3,0 1,8 2,9 2,4 5,6 0,2 4,4 1,9 

Франція 2,1 2,4 3,7 –3,2 4,0 2,6 6,5 0,5 3,6 –0,6 

Німеччина 1,7 0,8 1,3 –2,1 2,2 1,3 3,5 1,0 1,4 0,9 

Греція — — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — — 

Італія 0,6 0,1 0,6 –1,9 3,1 2,5 6,0 –2,3 0,3 — 

Японія 4,4 3,9 — — 3,8 3,0 7,9 4,0 6,5 –0,5 

Корея 4,6 5,4 — — 3,9 — — –0,3 — — 

Люксембург 3,9 4,9 4,8 4,3 10,3 — — –1,1 –0,3 –2,4 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди –0,3 1,4 0,2 –2,0 2,6 2,8 3,0 –1,5 –2,2 –1,7 

Нова Зеландія 1,3 –1,4 –1,0 –5,4 8,2 — — 1,4 2,2 — 

Норвегія 1,2 1,1 2,0 –6,3 3,0 2,5 4,9 –1,2 –0,5 –3,0 

Польща — — — — — — — — — — 

Португалія 2,0 0,7 0,9 0,1 4,8 2,8 10,5 1,4 7,4 — 

Словаччина — — — — — — — — — — 

Іспанія 0,9 –0,1 –0,3 –0,2 2,2 2,0 1,8 0,5 4,2 –0,4 

Швеція 0,9 — 2,2 — — — — –2,0 1,6 — 

Велика Британія 1,4 2,0 — — 3,5 — — –0,5 — — 

США 0,8 1,8 1,8 –0,3 1,7 1,6 2,1 –1,2 –1,1 0,8 
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Продовження дод. Х 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги Комунальні, соціальні та персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 
Державного 

управління 
Освіта 

Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 0,2 0,3 –0,3 0,1 1,2 

Австрія 7,5 1,5 –3,7 0,4 –0,2 1,1 –0,8 –0,5 –1,0 

Бельгія — — — — 0,0 — — — — 

Канада — — — — 0,0 1,3 –1,0 0,3 0,3 

Данія 4,4 4,9 1,3 3,2 0,3 0,2 0,3 –0,1 1,7 

Фінляндія –3,6 –1,8 1,0 –1,4 0,5 0,8 0,0 0,6 0,6 

Франція — — — — 0,7 0,9 –0,5 1,6 0,0 

Німеччина 7,5 4,2 –0,3 0,0 –0,2 0,6 0,0 –1,7 0,7 

Греція — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — 

Італія — — — — –0,9 1,8 –1,2 –0,1 –1,8 

Японія — — — — –0,8 1,7 1,4 2,3 –1,7 

Корея — — — — –0,3 — — — — 

Люксембург 11,4 1,6 — 0,1 4,2 5,9 6,0 9,4 –7,4 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 7,8 –1,1 1,1 0,5 0,3 1,3 0,2 –0,9 0,0 

Нова Зеландія — — — — 0,4 –1,7 –3,2 5,5 –0,7 

Норвегія 1,6 0,2 –0,4 –0,8 –0,2 0,9 0,1 –0,1 0,2 

Польща — — — — — — — — — 

Португалія — — — — 1,2 0,3 0,7 –0,1 4,2 

Словаччина — — — — — — — — — 

Іспанія — — — — 0,2 0,3 0,4 –0,1 –0,3 

Швеція — — — — 0,4 — — — — 

Велика Британія — — — — –0,5 — — — — 

США — — — — 0,0 0,6 –0,5 –1,8 0,9 
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ДОДАТОК Ц 

Темпи зростання додатної вартості на одного зайнятого в обраних секторах 

послуг, % (2000—2010 рр.) 

Країна 
Всього 

послуги 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 2,3 2,4 2,8 0,5 4,6 3,4 7,0 0,9 3,6 — 

Австрія 1,3 0,9 1,2 0,2 2,1 0,5 6,2 0,2 3,0 –0,4 

Бельгія 0,9 1,0 1,3 –0,3 0,9 — — –0,1 –1,6 — 

Канада 1,8 2,1 2,6 –0,1 2,5 1,8 3,3 0,7 2,4 0,0 

Данія 1,5 2,0 2,4 –0,9 4,0 3,2 5,9 –0,1 2,0 0,3 

Фінляндія 2,3 1,5 1,6 1,0 4,5 2,8 9,4 0,9 2,5 2,8 

Франція 0,2 0,5 0,8 –1,4 2,6 1,3 4,6 –1,2 –1,0 2,0 

Німеччина 1,4 –0,5 0,3 –4,5 7,3 3,7 12,2 –0,9 3,2 –2,3 

Греція 2,7 3,0 3,2 2,1 8,3 7,9 7,2 –0,8 5,5 –7,9 

Угорщина 1,3 0,6 0,9 –1,3 3,0 — — –0,6 0,6 — 

Італія 0,6 0,8 1,3 –1,2 3,4 1,3 9,1 –1,3 1,7 –0,3 

Японія 2,0 1,6 — — 1,4 –1,5 9,5 2,4 4,0 1,9 

Корея 2,5 1,9 3,2 0,5 6,0 — — –1,0 4,4 — 

Люксембург 0,5 1,5 2,4 –2,2 7,0 — — –2,8 0,2 –3,2 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди 0,5 0,6 1,0 –1,8 2,6 1,0 5,6 –0,4 0,6 –1,1 

Нова Зеландія 1,1 0,9 1,6 –1,6 5,9 — — –0,7 5,6 — 

Норвегія 2,7 4,8 5,4 0,5 3,1 1,2 9,5 –0,2 5,4 –5,6 

Польща 2,2 2,9 3,0 2,5 5,5 — — –2,0 11,0 — 

Португалія 1,6 1,3 1,4 0,3 4,9 3,9 10,3 –1,0 7,8 — 

Словаччина 2,5 –2,0 –3,4 10,0 1,2 — — 10,5 –6,3 — 

Іспанія 0,0 –0,1 0,2 –0,1 2,3 1,7 4,2 –1,8 –0,7 –2,0 

Швеція 1,9 3,3 3,3 2,4 3,9 2,2 7,0 –0,1 3,2 1,4 

Велика Британія 2,3 2,1 — — 4,3 — — 1,2 — — 

США 2,3 3,6 3,8 0,5 2,7 1,3 4,2 0,8 3,6 1,4 
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Продовження дод. Ц 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги Комунальні, соціальні та персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 
Державного 

управління 
Освіта 

Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 0,7 1,7 0,3 1,1 0,0 

Австрія 4,1 –0,4 4,1 0,3 –0,8 0,5 –0,9 –1,4 –1,4 

Бельгія — — — — 0,3 0,4 0,0 –1,3 –0,9 

Канада 5,3 — — — 0,1 1,8 –0,3 –0,3 0,2 

Данія 0,8 5,8 –0,6 –1,6 0,6 1,3 1,2 0,4 –0,2 

Фінляндія 1,3 0,1 –0,1 –0,1 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,1 

Франція –2,1 0,3 –1,4 –1,5 0,4 1,3 0,9 0,7 –2,3 

Німеччина 0,3 3,5 1,5 –2,6 0,3 1,6 0,1 0,8 –1,1 

Греція 6,6 12,4 4,5 –1,8 1,3 1,4 –0,4 0,9 5,5 

Угорщина — — — — 2,5 2,2 2,2 2,9 2,3 

Італія — 1,0 — 0,0 0,2 1,5 –0,4 0,5 –0,1 

Японія — — — — –0,5 0,7 0,8 1,0 –2,0 

Корея — — — — –0,3 –1,4 –0,9 –3,5 –0,1 

Люксембург 1,6 –4,9 — –4,2 –0,2 –0,2 –0,3 2,5 –2,8 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 0,2 –0,4 –2,7 0,7 –0,2 1,0 0,4 –1,1 –0,4 

Нова Зеландія — — — — 0,3 1,1 –0,1 1,4 1,0 

Норвегія 1,3 –2,1 0,5 –0,4 0,4 1,4 0,5 –0,3 2,0 

Польща — — — — 0,8 –0,7 0,9 0,4 0,1 

Португалія — — — — –0,2 0,4 –0,6 –0,6 0,1 

Словаччина — — — — 6,0 3,4 –6,6 9,8 17,3 

Іспанія 0,6 2,1 –3,2 –0,4 0,6 1,3 0,6 0,8 –0,4 

Швеція 5,0 –2,6 — –0,9 0,5 — — — — 

Велика Британія — — — — 1,0 — — — — 

США — — — — –0,4 0,1 –0,7 –1,0 –0,5 
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ДОДАТОК Щ 

Темпи зростання рівня зайнятості в обраних секторах економіки, % 

Країна 
Загальний підсумок Загальне виробництво Загальні послуги 

Не сільськогосподарсь-

кий бізнес-сектор 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія 2,1 1,5 –0,8 –0,4 3,2 2,1 2,5 1,4 

Австрія 0,2 0,4 –1,3 –1,3 1,6 1,6 0,1 0,5 

Бельгія 0,1 0,6 –1,7 –1,5 1,1 1,1 — — 

Канада 1,9 1,3 –0,2 0,6 2,5 1,7 1,8 1,5 

Данія 0,3 0,3 –0,3 –1,2 1,0 0,9 0,1 0,3 

Фінляндія 0,5 –0,5 –1,4 –0,9 2,0 0,4 0,5 –0,7 

Франція 0,2 0,7 –1,7 –1,2 1,7 1,6 0,0 0,5 

Німеччина 1,0 0,1 0,0 –2,6 2,1 1,6 0,8 –0,1 

Греція — 0,4 — –1,0 — 1,4 — 0,9 

Угорщина — –0,4 — –0,9 — 0,8 — — 

Італія 0,6 0,5 –1,1 –0,6 2,7 1,2 — 0,7 

Японія 0,9 0,1 0,9 –2,1 1,8 1,2 0,8 –0,1 

Корея 2,8 1,5 5,1 –1,4 5,1 4,1 — — 

Люксембург 3,1 3,5 –0,2 –0,5 4,0 4,7 3,5 3,6 

Нідерланди 0,7 1,9 –0,7 –0,5 1,5 2,6 3,3 2,2 

Нова Зеландія –2,2 2,0 –5,6 0,1 –0,6 2,5 — — 

Норвегія 0,6 1,0 –2,4 0,0 1,7 1,5 0,0 1,0 

Польща — 0,1 — –1,9 — 1,5 — — 

Португалія 0,2 0.6 –0,5 –1,0 1,9 2,2 — — 

Словаччина — 1,4 — 0,5 — 2,8 — — 

Іспанія 1,1 1,4 –0,5 0,6 2,8 2,2 1,1 1,6 

Швеція 0,7 –0,4 –0,9 –1,6 1,5 1,0 — 1,3 

Велика Британія 0,7 0,2 –2,7 –2,1 1,8 1,1 — — 

США 1,8 1,4 –0,6 –0,8 2,5 1,8 1,8 1,3 
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Продовження дод. Щ 

Країна 

Високотехнологічні 

галузі промисловості 

Середньовисокотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Середньонизькотехно-

логічні галузі промис-

ловості 

Низькотехнологічні га-

лузі промисловості 

1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 1980—1990 1990—2001 

Австралія –0,3 –0,5 –1,7 –1,0 –1,5 –0,4 0,0 0,0 

Австрія –0,5 –0,8 –0,2 –0,2 –1,7 –0,7 –1,8 –2,2 

Бельгія — 2,4 — –0,7 — –0,4 –1,6 –1,9 

Канада 2,1 –0,1 –0,1 0,4 –0,8 1,3 –0,3 0,5 

Данія 2,1 0,2 –0,1 –0,6 –0,4 –0,7 –0,6 –2,0 

Фінляндія 3,2 6,0 –0,5 –0,7 –0,9 0,3 –2,5 –2,7 

Франція 0,0 –0,8 –2,1 –1,2 –2,3 –1,0 –1,6 –1,5 

Німеччина 0,8 –3,7 0,9 –2,4 0,0 –2,2 –1,2 –2,9 

Греція — 1,5 — 0,8 — –0,6 — –1,2 

Угорщина — — — — — — — — 

Італія 0,2 –0,5 –2,1 –0,6 –0,8 –0,2 –0,9 –1,0 

Японія 0,7 –1,6 1,9 –1,1 –0,3 –2,1 0,4 –2,3 

Корея 9,5 –1,3 10,8 0,4 5,7 –0,2 2,8 –5,4 

Люксембург — — — — — — 1,1 2,1 

Нідерланди — — — — — — –0,9 –0,4 

Нова Зеландія — — — — — — — — 

Норвегія 0,5 1,3 — — — — –2,3 –0,3 

Польща — — — — — — — — 

Португалія –1,9 0,2 0,4 –0,4 –1,7 –0,4 –0,3 –1,3 

Словаччина — — — — — — — — 

Іспанія 0,9 0,3 0,2 0,9 –0,8 1,5 –0,9 0,2 

Швеція –0,3 1,1 0,1 –1,0 –2,0 –1,9 –1,0 –2,5 

Велика Британія — — — — — — –2,0 –2,0 

США 0,3 –1,4 –1,1 0,3 –1,4 0,4 –0,2 –1,1 
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ДОДАТОК Ю 

Темпи зростання рівня зайнятості в обраних галузях послуг, % (1980—

2000 рр.) 

Країна 
Всього 

послуги 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 3,2 2,7 2,4 4,1 1,4 1,0 2,3 5,8 3,6 — 

Австрія 1,4 1,1 0,9 1,6 0,7 0,8 0,3 2,9 1,7 0,8 

Бельгія 0,8 0,2 –0,1 1,5 –1,1 — — 3,1 — — 

Канада 2,7 2,2 2,0 2,8 1,4 0,9 2,4 4,1 2,9 4,7 

Данія 0,8 0,1 –0,1 1,7 0,6 0,6 0,6 2,2 1,1 3,8 

Фінляндія 1,8 1,0 0,9 1,6 0,8 0,7 1,2 4,3 1,9 1,4 

Франція 1,6 0,9 0,5 2,5 0,6 0,6 0,4 3,0 1,2 3,5 

Німеччина 2,0 1,6 1,2 3,4 1,1 1,1 1,0 3,5 1,9 3,3 

Греція — — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — — 

Італія 2,7 1,8 1,6 2,8 0,4 0,3 0,7 6,6 2,8 — 

Японія 0,9 0,6 0,6 — 0,5 1,0 –1,1 2,1 1,9 4,4 

Корея 4,8 4,0 — — 4,0 — — 10,5 — — 

Люксембург 4,7 1,7 2,3 –0,2 4,3 — — — 9,6 7,4 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди 1,9 1,1 4,0 6,2 0,6 0,7 0,5 3,6 2,1 — 

Нова Зеландія –1,8 –0,6 –0,7 –0,2 –6,3 — — –1,7 –2,6 — 

Норвегія 1,2 0,5 0,1 3,2 0,5 0,0 2,0 3,6 2,7 5,2 

Польща — — — — — — — — — — 

Португалія 1,5 1,3 0,8 3,0 –0,1 0,0 –0,5 3,9 0,8 — 

Словаччина — — — — — — — — — — 

Іспанія 2,0 2,0 1,6 3,4 0,3 –0,3 2,8 3,6 0,5 3,2 

Швеція 2,0 1,0 0,4 4,3 0,8 0,8 0,8 4,8 2,7 — 

Велика Британія 2,0 1,4 — — –0,2 — — 4,0 — — 

США 2,8 2,3 2,3 2,3 1,2 1,6 0,5 4,6 2,7 2,0 
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Продовження дод. Ю 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги Комунальні, соціальні та персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 
Державного 

управління 
Освіта 

Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 3,1 2,3 2,9 4,2 2,1 

Австрія 1,8 8,1 3,6 4,2 2,0 0,7 2,0 3,5 2,4 

Бельгія — — — — 1,5 — — — — 

Канада — — — — 2,2 0,3 2,4 3,3 2,5 

Данія 4,2 6,2 0,1 2,2 1,1 0,2 0,6 1,9 2,0 

Фінляндія 2,2 7,8 3,9 7,4 2,2 1,3 1,8 2,8 3,1 

Франція — — — — 1,8 1,6 1,9 2,3 1,2 

Німеччина 3,2 5,4 2,9 4,6 2,2 0,8 1,4 3,5 3,1 

Греція — — — — — — — — — 

Угорщина — — — — — — — — — 

Італія — — — — 2,7 1,3 1,8 1,8 4,3 

Японія — — — — 3,0 –0,2 0,4 1,5 4,3 

Корея — — — — 5,7 — — — — 

Люксембург 5,8 19,6 — 8,7 2,7 –0,6 1,3 6,9 6,7 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 5,6 10,5 1,6 7,3 1,1 0,3 0,2 2,1 3,3 

Нова Зеландія — — — — 1,5 2,6 6,2 –2,6 0,9 

Норвегія 0,7 6,8 1,0 4,2 2,2 1,6 2,1 2,6 2,4 

Польща — — — — — — — — — 

Португалія — — — — 2,4 2,4 4,1 3,8 0,4 

Словаччина — — — — — — — — — 

Іспанія — — — — 4,0 5,5 4,0 5,8 5,4 

Швеція — — — — 1,2 — — — — 

Велика Британія — — — — 1,5 — — — — 

США — — — — 2,1 1,2 3,0 4,5 2,7 
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ДОДАТОК Я 

Темпи зростання рівня зайнятості в обраних галузях послуг, % (2000—

2010 рр.) 

Країна 
Всього 

послуги 

Гуртова та роздрібна торгів-

ля, готелі та ресторани 

Транспортування, зберігання, 

зв’язок 

Фінанси, страхування, неру-

хомість, бізнес-послуги 

Всього Торгівля 

Готелі, 

рестора-

ни 

Всього 

Транспо-

ртування 

і збері-

гання 

Зв’язок Всього 

Фінансо-

ве посе-

редницт-

во 

Нерухо-

мість 

Австралія 2,0 2,4 2,8 0,5 4,6 3,4 7,0 0,9 3,6 — 

Австрія 1,5 0,9 1,2 0,2 2,1 0,5 6,2 0,2 3,0 –0,4 

Бельгія 1,2 1,0 1,3 –0,3 0,9 — — –0,1 –1,6 — 

Канада 2,0 2,1 2,6 –0,1 2,5 1,8 3,3 0,7 2,4 0,0 

Данія 1,0 2,0 2,4 –0,9 4,0 3,2 5,9 –0,1 2,0 0,3 

Фінляндія –0,1 1,5 1,6 1,0 4,5 2,8 9,4 0,9 2,5 2,8 

Франція 1,6 0,5 0,8 –1,4 2,6 1,3 4,6 –1,2 –1,0 2,0 

Німеччина 1,9 –0,5 0,3 –4,5 7,3 3,7 12,2 –0,9 3,2 –2,3 

Греція 1,5 3,0 3,2 2,1 8,3 7,9 7,2 –0,8 5,5 –7,9 

Угорщина 1,3 0,6 0,9 –1,3 3,0 — — –0,6 0,6 — 

Італія 1,5 0,8 1,3 –1,2 3,4 1,3 9,1 –1,3 1,7 –0,3 

Японія 0,7 1,6 — — 1,4 –1,5 9,5 2,4 4,4 1,9 

Корея 4,4 1,9 3,2 0,5 6,0 — — –1,0 4,4 — 

Люксембург 5,1 1,5 2,4 –2,2 7,0 — — –2,8 0,2 –3,2 

Мексика — — — — — — — — — — 

Нідерланди 3,3 0,6 1,0 –1,8 2,6 1,0 5,6 –0,4 0,6 –1,1 

Нова Зеландія 2,4 0,9 1,6 –1,6 5,9 — — –0,7 5,6 — 

Норвегія 1,5 4,8 5,4 0,5 3,1 1,2 9,5 –0,2 5,4 –5,6 

Польща 2,0 2,9 3,0 2,5 5,5 — — –2,0 11,0 — 

Португалія 2,0 1,3 1,4 0,3 4,9 3,9 10,3 –1,0 7,8 — 

Словаччина 3,4 –2,0 –3,4 10,0 1,2 — — 10,5 –6,3 — 

Іспанія 2,3 –0,1 0,2 –1,0 2,3 1,7 4,2 –1,8 –0,7 –2,0 

Швеція 0,6 3,3 3,3 2,4 3,9 2,2 7,0 –0,1 3,2 1,4 

Велика Британія 1,2 2,1 — — 4,3 — — 1,2 — — 

США 1,9 3,6 3,8 0,5 2,7 1,3 4,2 0,8 3,6 1,4 
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Продовження дод. Я 

Країна 

Фінанси, страхування, нерухомість, бізнес-послуги Комунальні, соціальні та персональні послуги 

Оренда 

машин та 

устатку-

вання 

Комп’юте

рні послу-

ги 

Науково-

дослідні 

послуги 

Інші про-

фесійні 

послуги 

Всього 
Державного 

управління 
Освіта 

Охорона 

здоров’я 

Інші пос-

луги 

Австралія — — — — 0,7 1,7 0,3 1,1 0,0 

Австрія 4,1 –0,4 4,1 0,3 –0,8 0,5 –0,9 –1,4 –1,4 

Бельгія — — — — 0,3 0,4 0,0 –1,3 –0,9 

Канада 5,3 — — — 0,1 1,8 –0,3 –0,3 0,2 

Данія 0,8 5,8 –0,6 –1,6 0,6 1,3 1,2 0,4 –0,2 

Фінляндія 1,3 0,1 –0,1 –0,1 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,1 

Франція –2,1 0,3 –1,4 –1,5 0,4 1,3 0,9 0,7 –2,3 

Німеччина 0,3 3,5 1,5 –2,6 0,3 1,6 0,1 0,8 –1,1 

Греція 6,6 12,4 4,5 –1,8 1,3 1,4 –0,4 0,9 5,5 

Угорщина — … — — 2,5 2,2 2,2 2,9 2,3 

Італія — 1,0 — 0,0 0,2 1,5 –0,4 0,5 –0,1 

Японія — — — — –0,5 0,7 0,8 1,0 –2,0 

Корея — — — — –0,3 –1,4 –0,9 –3,4 –0,1 

Люксембург 1,6 –4,9 — –4,2 –0,2 –0,2 –0,3 2,5 –2,8 

Мексика — — — — — — — — — 

Нідерланди 0,2 –0,4 –2,7 0,7 –0,2 1,0 0,4 –1,1 –0,4 

Нова Зеландія — — — — 0,3 1,1 –0,1 1,4 1,0 

Норвегія 1,3 –2,1 0,5 –0,4 0,4 1,4 0,5 –0,3 2,0 

Польща — — — — 0,8 –0,7 0,9 0,4 0,1 

Португалія — — — — –0,2 0,4 –0,6 –0,6 0,1 

Словаччина — — — — 6,0 3,4 –6,6 9,8 17,3 

Іспанія 0,6 2,1 –3,2 –0,4 0,6 1,3 0,6 0,8 –0,4 

Швеція 5,0 –2,6 — –0,9 0,5 — — — — 

Велика Британія — — — — 1,0 — — — — 

США — — — — –0,4 0,1 –0,7 –1,0 –0,5 
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