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яких залежить вихід з кризи і які спроможні  
до їх ефективного використання. Інакше зов-
нішні чи внутрішні позики коштів можуть бу-
ти витраченими  лише «на проїдання» без пер-
спективи поштовху розширеного відтворення і 
майбутнього економічного  зростання. Тому 
доцільним слід вважати підвищену увагу уряду 
до виробництва, зокрема металургійного, хімі-
чного і сільського господарства.  

У четвертій пропозиції йдеться про 
сприяння сукупному попиту, по-перше, через 
будівництво та капітальний ремонт доріг (тим 
більше за програмою 2012), що потребує мета-
лу, обладнання та робочої сили; по-друге, че-
рез активізацію владних державних установ в 
регіонах з організації громадських робіт, що 
потребує  найменших коштів і розраховано на 
відносно низьку оплату праці хоча б на рівні 
виплат по безробіттю; по-третє, через активі-
зацію діяльності молодіжних організацій, які 
вже майже втратили притаманний їм запал та 
віру у майбутнє.  

Таким чином, розглянуті теоретичні по-
стулати кейнсіанства, деякі моделі соціального 
спрямування економічної системи та сукуп-
ність запропонованих заходів звісно не змо-
жуть змінити докорінно кризову ситуацію в 
країні, але, на наш погляд, спроможні приско-
рити вихід з неї та створити умови побудови 
української економічної моделі соціального 

спрямування. 
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РОЛЬ СФЕРИ ПОСЛУГ У СВІТОВІЙ І НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІКАХ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Підвищення рівня життя,  зміни психо-

логії і структури споживання людства призве-
ли до стрімкого розвитку сфери послуг у сві-
товій економіці, особливо у другій половині 
двадцятого століття. Процеси інтеграції та 
глобалізації сучасного світового господарства 
роблять  цю тенденцію характерною для біль-
шості країн світу. Практика свідчить, що сфера 
послуг є однією з найважливіших і швидкозро-
стаючих складових сучасної світової економі-
ки. Так, у розвинених країнах світу частка 
сфери послуг в структурі ВВП перевищує 70%, 
в ній зайнято понад 60% робочої сили (у США 
– до 75% ) [1, с. 155].   

В умовах економічної глобалізації сфера 
послуг стає одним із впливових чинників, від 
яких залежить зростання економіки, підви-
щення конкурентоспроможності країни на сві-

тових ринках, зростання добробуту населення. 
Тому дослідження тенденцій розвитку сфери 
послуг, її постійної диверсифікації, механізмів 
функціонування та регулювання в умовах гло-
балізації має не лише теоретичне, але й прак-
тичне значення. 

Особливо актуальне дослідження цих 
проблем для України, оскільки сфера послуг в 
країні ще не набула адекватного розвитку – її 
частка в структурі зайнятості та ВВП залиша-
ється доволі низькою.   

Проблеми формування й розвитку ринку 
послуг у світовій економіці найшли відобра-
ження в працях закордонних і вітчизняних 
економістів Дж.Белла, Дж.Гелбрейта, К.Клар-
ка, Ф.Котлера, В.Л.Іноземцева, А.П.Кірєєва, А.  

 
© Н.К. Ющенко, 2009  



23 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск  36-1         
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org

Чухно та ін [5; 6; 7; 8; 9]. Необхідність та на-
прямки регулювання сфери послуг досліджені 
рядом вчених, зокрема такими, як К.Хаксевер, 
Б.Рендер, Л.М.Кликич [3; 10]. Специфіка ста-
новлення сектору послуг в умовах сучасних 
трансформаційних процесів аналізується в 
працях дослідників-економістів: А.Філіпенко, 
Є.В.Данилової, Г.В.Максименко, О.В.Гаври-
люка, О.Зернецької, І.І.Лівєнцової, А.Мельник  
[12; 13; 14; 16]. 

Проте відсутність суттєвих змін у струк-
турі української економіки, сучасна економіч-
на криза, що вимушує розглядати сферу послуг 
як потужний чинник підвищення зайнятості, 
стимулювання економічного зростання, актуа-
лізує необхідність продовження теоретичних 
пошуків у даному напрямку.  

Мета  даної статті – аналіз особливостей 
й тенденцій розвитку світового ринку послуг в 
умовах економічної глобалізації, дослідження 
проблем і перспектив розвитку ринку послуг в 
Україні. 

Визначення послуги як різновиду товару 
характеризується численними спробами вче-
них виявити економічну природу цього особ-
ливого виду блага. Уже в класичних теоріях 
був закладений фундамент для подальшого 
розвитку понятійного апарату теорії послуг. 
А.Сміт в концепції продуктивної й непродук-
тивної праці відділяє послуги від матеріальних 
благ, базуючись на питанні, чи створює даний 
вид праці відчутний матеріальний об'єкт, чи ні.  

У марксистській концепції відтворення 
суспільного продукту сутність послуги визна-
чалася як трудова доцільна діяльність, резуль-
тати якої виражаються в корисному ефекті, що 
задовольняє будь-які потреби людини [2, 
с.247]. Причому результат одних видів послуг 
втілюється в товари, інших – невловимий і не 
має товарної форми.  

Розвиток неокласичної теорії А. Мар-
шаллом дозволив зблизити досягнення класич-
ної теорії трудової вартості й теорії граничної 
корисності тим, що послуга як одна з форм 
блага має корисність. Подальше уточнення ка-
тегорія «послуга» одержала в теоріях невироб-
ничої сфери, суспільних благ, неринкового або 
неприбуткового сектора. Дискутувалися дві 
точки зору з сутності послуги: як корисного 
результату праці, призначеного для особистого 
споживання, і як специфічних відносин, неви-
робничого обміну праці на доход [3, с. 16]. 

Автори  відомого підручника К.Р. Мак-
коннелл і С.Л. Брю визначають послугу як те, 
«що невловимо (невидимо) і в обмін на що 

споживач, підприємство або уряд готові пред-
ставити що-небудь коштовне» [4]. Ф. Котлер 
вважає, що послуга – це будь-який захід або 
вигода, які одна сторона може запропонувати 
іншій і які в основному невловимі й не приво-
дять до заволодіння чим-небудь. Виробництво 
послуг може бути, а може й не бути пов'язане з 
товаром у його матеріальному вигляді [5, 
с.638]. Надходячи на ринок, продукція стає то-
варом, а послуга здобуває властивості товару 
(прирівнюється до товару), якщо вона реалізу-
ється за економічно значимими цінами, тобто 
які перевищують витрати на виробництво по-
слуги. 

Приймаючи до уваги класичні погляди 
на послугу та її сучасне трактування, вважа-
ється за логічне розглядати послугу як вид дія-
льності, результатом якої є особливий продукт, 
призначений для продажу, що, як правило, не 
має матеріально-речовинної форми або матері-
алізується в зміненому стані чи якості об’єкта 
й задовольняє потреби особистості, колективу, 
суспільства взагалі. Послуги є результатом рі-
знорідної діяльності, яка здійснюється вироб-
никами за замовленнями споживачів. Обов'яз-
ковою умовою надання послуги є її адресність, 
наявність замовника.  

Згідно з неокласичною теорією відтво-
рення суспільного продукту, частина валового 
внутрішнього продукту створюється у сфері 
послуг. Останню слід розглядати  як сукуп-
ність галузей народного господарства, продукт 
яких виступає у вигляді певної доцільної дія-
льності – послуг.  

Прогрес людства, починаючи з аграрно-
го суспільства, змінює рівень значимості по-
слуг в суспільстві. Дія закону зростання потреб 
відбивається не тільки в зміні кількості потреб 
і можливостях їх задоволення, але й у розвитку 
їх структури, постійному зростанні частки по-
слуг у потребах і споживанні. Кількісні пере-
творення у споживанні згодом переходять до 
якісно вищого рівня згідно з законом діалекти-
ки – законом переходу кількісних змін в якісні. 
На цьому рівні з’являється потреба у розши-
ренні виробництва послуг, яка задовольняється 
зростанням кількості зайнятих в цій сфері 
шляхом переливу робочої сили з інших секто-
рів економіки.  

До початку двадцятого століття доміну-
ючими залишалися матеріальні потреби. В пе-
ршій половині ХХ ст. на передній план вису-
ваються соціальні потреби в освіті, охороні 
здоров'я, культурі, захисті навколишнього се-
редовища. В другій половині – відбувається 
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зрушення убік найвищих потреб (відповідно до 
ієрархії А. Маслоу) – росту духовності, твор-
чого розвитку, людського спілкування, само-
вираження й самозбагачення особистості. Для 
більшості людей у розвинених країнах сього-
дні потреби першого-третього рівнів практич-
но досягли високого ступеня задоволення й 
грають відносно незначну роль. На перший 
план висуваються потреби нового типу, що 
формуються на основі прагнення особистості 
до саморозвитку й самовираження в процесі 
професійної діяльності. 

Звільнившись від необхідності постійно-
го пошуку коштів для задоволення нагальних 
потреб, людина одержує можливість прилу-
чення до всього різноманіття цінностей, нако-
пичених цивілізацією. Сьогодні частіше вико-
ристовується поняття "постекономічної (post-
economic) системи цінностей", запропоноване 
О. Тоффлером [6, с.100]. Саме він вперше роз-
глянув сучасні нематеріальні мотиви діяльнос-
ті індивіда не як неекономічну складову його 
активності, а як елемент подолання колишньої 
економічної системи  мотивації, як прояв не 
неекономічних, а постекономічних потреб.  

У рамках  постіндустріальної  теорії роз-
горнутий  аналіз зміни  структури суспільного 
виробництва розпочато в післявоєнний період.  
Його методологічною базою служить запропо-
нована в 40-х роках К.Кларком трисекторна 
модель, відповідно до якої народне господарс-
тво  підрозділяється на три  сфери, до першої з 
яких відносяться добувні галузі й сільське гос-
подарство,  до другої – галузі обробної проми-
словості й будівництво, а до третьої – продук-
тивні й особисті послуги [7, с.124]. 

У довоєнний період економіка розвине-
них країн характеризувалася відносно рівномі-
рним розподілом зайнятих у цих трьох секто-
рах, однак уже в перше післявоєнне десятиліт-
тя стало спостерігатися різке зростання зайня-
тості в сфері виробництва послуг і інформації. 
Це відбувалося як за рахунок того, що в усіх 
без  винятку галузях збільшилося число "білих 
комірців" – кваліфікованих працівників, безпо-
середньо не пов'язаних з фізичною працею, так 
і в результаті розширення власно сфери по-
слуг, чисельність працівників якої в ці роки пе-
ревищила 50 відсотків загальної чисельності 
зайнятих у народному господарстві [7, с.125]. 
Саме це стало причиною того, що постіндустрі-
альне суспільство ототожнювалося із суспільст-
вом послуг, а згодом – із суспільством знань.  

Зрозуміло, сама сфера послуг не є однорі-
дною. Якщо в доіндустріальному суспільстві 

переважали домашні або особисті  послуги, то в 
індустріальному акцент змістився у бік послуг, 
що грали допоміжну роль стосовно виробницт-
ва, а також фінансових послуг. У постіндустріа-
льному суспільстві, що зберігає усі раніше іс-
нуючі  види послуг, з'являються якісно нові їхні 
типи, такі, що швидко починають домінувати в 
структурі професійної діяльності [8]. 

Виходячи із цього, прихильники теорії 
постіндустріализму доповнили висунуту в 40-і 
роки  К. Кларком трисекторну модель суспіль-
ного виробництва ще двома секторами: четве-
ртинним (quaternary), що включає в себе торгі-
влю, фінансові послуги, страхування й операції 
з нерухомістю, і п’ятеричним (quinary), до яко-
го віднесені охорона здоров'я, освіта, наукові 
дослідження, індустрія відпочинку й сфера 
державного управління [9].  

Однією із основних тенденцій сучасного 
світогосподарського розвитку є випереджуюче 
зростання міжнародного ринку послуг порів-
няно зі світовим ринком товарів і збільшення 
його частки в структурі світової економіки.  

Дослідження міжнародного ринку по-
слуг пов’язане з певними методологічними 
труднощами. Це зумовлене тим, що до середи-
ни 70-х рр. ХХ ст. послуги фактично випадали 
з теорії міжнародної торгівлі, вони вважалися 
нездатними до міжнародного обміну у зв’язку 
з трьома їх ключовими властивостями: нездат-
ністю до зберігання, одночасністю виробницт-
ва й надання послуги та невловимістю резуль-
тату.  

Одним із перших, хто визнав важливість 
торгівлі послугами у світовій економіці, був 
Х’ю Корбет, засновник Дослідницького центру 
із торгової політики у Лондоні. Вивчаючи не-
тарифні бар’єри у торгівлі товарами та можли-
вості переговорів щодо них в рамках ГАТТ, він 
дійшов висновку, що аналогічні дослідження 
можуть стати основою переговорів щодо тор-
гівлі послугами. Першим опублікованим доку-
ментом, у якому надання послуг трактувалося 
як “торгівля послугами” (trade in services), мо-
жна вважати «Звіт щодо довгострокових про-
блем торгівлі у світовій економіці» із коротким 
розділом про торгівлю послугами, підготовле-
ний Вищою групою з торгівлі та суміжних 
проблем ОЕСР. У звіті вказується, що «хоча 
багато видів діяльності у сфері послуг ще не 
піднялись до міжнародного рівня, існують сер-
вісні галузі, у яких міжнародні операції різко 
зросли фактично у тій же пропорції, що й торгі-
вля товарами, або навіть більшою мірою» [11]. 

До основних чинників стрімкого розвит-
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ку сектора послуг у світовій економіці можна 
віднести зміну структури споживання, збіль-
шення чисельності зайнятих в цьому секторі, 
підвищення рівня життя населення і науково-
технічний прогрес. Революційні технологічні 
зміни в засобах зв’язку і на транспорті збіль-
шили частку сфери послуг у міжнародній тор-
гівлі, різке зниження транспортних витрат під-
вищило ступінь мобільності виробників і спо-
живачів послуг, розширивши таким чином ме-
жі міжнародного ринку послуг [10, с.24].  

Прискоренню розвитку міжнародного 
ринку послуг в останні півтора-два десятиліття 
значно сприяла політика лібералізації зовніш-
ньоекономічних відносин, реалізована як у ба-
гатьох країнах, так і в рамках міжнародних 
економічних об'єднань і організацій, насампе-
ред СОТ, ОЕСР, ЄС. У системі цих заходів до-
сить рельєфно виражене посилення акцентів на 
ринки послуг, особливо після вступу в дію в 
1995р. Генеральної угоди з торгівлі послугами 
(ГАТС). Взаємодія відзначених вище факторів 
у сполученні з перетвореннями в самій сфері 
послуг обумовили швидку експансію транс-
граничної торгівлі послугами [12, с. 45–56].  

Основні тенденції розвитку міжнародно-
го ринку послуг передусім пов’язані з різною 
динамікою зростання окремих сегментів наці-
ональних відтворювальних комплексів і підга-
лузей. Вони, зокрема, зумовлюються подаль-
шим збільшенням обсягів інформаційного біз-
несу, поширенням Інтернет-технологій, ство-
ренням нових можливостей розвитку 
комп’ютерних, телекомунікаційних послуг, 
зростанням міжнародного консультаційного 
бізнесу (наукові рекомендації, господарські 
рішення тощо). Різноманітними стають послу-
ги у фінансово-кредитній сфері, що відбуваєть-
ся у зв’язку з поширенням нових форм коопе-
рування виробництва, диверсифікацією попиту, 
урізноманітненням вимог до платежів і розра-
хунків  (наприклад, за допомогою пластикових 
карток), страхувальних, кредитних, бухгалтер-
ських та інших операцій [13, с. 68-70]. 

Найбільш динамічно сьогодні розвива-
ється міжнародна торгівля управлінськими, 
правовими, бухгалтерськими, аудиторськими, 
інформаційними, кадровими, банківськими, 
страховими, дослідницькими, рекламними, по-
середницькими, сервісними та маркетингови-
ми послугами. Водночас знизилася питома ва-
га транспортних послуг, які раніше переважа-
ли, що пов’язано як з раціоналізацією переве-
зень і розміщенням  виробництва в країнах 
споживання, так і з появою нових видів послуг 

на світовому ринку [13, с. 71–79]. 
Однак на сучасному етапі світовий ри-

нок послуг як галузевий товарний ринок поки 
що не  становить органічної системи, а лише 
розвивається в напрямку цілісності, перебуває 
у фазі становлення. Це підтверджують такі  
процеси та явища, як незбалансованість протя-
гом тривалого часу попиту і пропозиції у бага-
тьох галузях послуг, значні відмінності в та-
рифах на одинакові види послуг, відсутність 
глобальної системи регулювання торгівлі по-
слугами, а також єдиної класифікації послуг, 
яка існує в товарній торгівлі. 

Для формування ефективної стратегії за-
безпечення національної конкурентоспромож-
ності України становлення й розвиток сфери 
послуг набуває пріоритетного значення. Розви-
ток традиційних провідних галузей промисло-
вості загальмовано у зв’язку зі світовою еко-
номічною кризою і погіршенням ситуації на 
зовнішніх ринках збуту для українських виро-
бників, довготривалими заходами з технічного 
переоснащення виробництва, нестабільною 
політичною ситуацією в країні. У цей час саме 
на сектор послуг покладається завдання забез-
печення подальшого зростання ВВП. 

Розвиток сфери послуг в Україні має 
стійку тенденцію до зростання не тільки в абсо-
лютному вимірі, а й у відносних показниках. 
Зростання простежується в розширенні позицій 
і якісному вдосконалюванні послуг, функції 
яких полягають у розвитку людських ресурсів і 
створенні, дифузії й господарському освоєнні 
наукового знання. У структурі доданої вартості 
ВВП на послуги припадає близько 50%. Це мо-
же означати, що половину прибутку, виробле-
ного українською економікою, приносить саме 
ця сфера через високу рентабельність. Можна 
виділити досить сталі риси її розвитку. 

По-перше, помітна тенденція пожвавле-
ного розвитку наукомістких галузей сервісу, 
що є показником переходу до постіндустріаль-
ного суспільства. Багато галузей почали спира-
тися на технологічно складний і інноваційний 
виробничий апарат і пропонувати широку роз-
маїтість високоякісних продуктів. Поняття 
"послуги" у масовому сприйнятті стало отото-
жнюватися з комплексом високотехнологічних 
і інтелектуальних ділових і фінансових послуг, 
а також з галузями науки, освіти й охорони 
здоров'я. Хвиля відновлення захопила й тради-
ційні галузі – торгівлю, транспорт, побутові 
послуги, рекреаційні галузі й т.п. [13, с. 70]. 

По-друге, зберігається проблема недиве-
рсифікованості галузей ринку послуг України. 
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Поки що участь України в торгівлі послугами 
значною мірою зводиться до надання в послу-
гу своєї території для транзиту російських ене-
ргоносіїв, тобто основну частку в ній станов-
лять транспортні послуги - більше двох третин. 
Водночас рівень експорту ділових, туристич-
них послуг, а тим більше інформаційних і по-
в'язаних з докладанням висококваліфікованих 
виробничих зусиль, не відповідає потенціалу 
України.  

Основні напрями сфери послуг, зростан-
ня яких очікується у найближчі роки в Україні, 
– роздрібний банкінг, рітейл і медицина, тобто 
послуги, які споживає стабільний середній 
клас. Так, торгівля вже кілька років щороку 
зростає в середньому на 20% і дає чверть до-
даної вартості всіх послуг. Також можливий 
значний розвиток туризму – як українських 
курортів, так і туроператорів, які обслуговують 
поїздки українців за кордон [15].  

По-третє, наявна тенденція до зростання 
капіталовкладень до сервісного сектору Украї-
ни. Привабливість даної сфери для інвесторів 
(вітчизняних і закордонних) пов'язана з порів-
няно низькою капіталомісткістю і невисокою 
середньою вартістю інвестиційних проектів із 
швидкими термінами окупності і дещо меншим 
ступенем інвестиційного ризику. Також в даній 
сфері найбільш динамічно йшов процес прива-
тизації, і тут же проявили себе властиві ринко-
вій системі риси: свобода вибору, активність і 
інноваційність поведінки суб'єктів господарю-
вання, ініціатива в процесі прийняття рішень і 
пошуку джерела інвестування [14, с.70]. 

Стимулюючим короткостроковим факто-
ром можна також розглядати проведення фіна-
льної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу на території  України. З приводу цього 
був прийнятий Закон, який визначає систему 
основних заходів, спрямованих на створення 
необхідних умов для організації та проведення 
фінальної частини чемпіонату Євро-12, з ура-
хуванням значення цієї події для економіки та 
міжнародного іміджу держави. 

Основні конкурентні переваги України в 
сфері послуг – дешева робоча сила і вигідне 
географічне розташування країни. Це дає кілька 
можливих напрямків розвитку сектору. Деше-
визна робочих рук в Україні є стимулюючим 
фактором для розвитку транспортного сектору, 
технічного обслуговування, торгівлі. Географі-
чна перевага України криється в транспортній 
мережі: залізниці, автомагістралях, морських і 
річкових портах, авіаперевезеннях.  

Стримуючим фактором розвитку галузі, 

а отже й економіки взагалі, є нечисленність 
середнього класу – найактивнішого споживача. 
Потужний середній клас є індикатором рівня 
соціально-економічного розвитку держави, 
створює стійку групу споживачів, які стиму-
люють розвиток сфери послуг, виробництва та 
національного ринку продовольчих і непродо-
вольчих товарів. В Україні процес формування 
середнього класу є помітним, але дуже повіль-
ним і далеким від завершення [15].  

Перспективи розвитку українського рин-
ку послуг та включення його у світовий ринок 
послуг пов’язані з інтеграцією країни у міжна-
родні торговельні і фінансові організації, перш 
за все, з набуттям членства у СОТ. 

Подальший розвиток сфери послуг в кра-
їні є неможливим без формування ефективної 
державної політики й ретельно обґрунтованої 
стратегії розвитку сервісних галузей, що пе-
редбачає визначення певних рівнів регулюван-
ня. На кожному з них повинна ставитися окре-
ма мета та визначатися певний об‘єкт управ-
ління. Як доцільні можна розглядати такі рівні: 
– задоволення потреб споживачів (вирішення 
проблем попиту); – задоволення потреб вироб-
ництва (підтримка пропозиції); – рівень між-
народного ринку послуг (необхідність поглиб-
лення  світогосподарських зв’язків). 

На першому рівні управління внутрішня 
політика повинна вирішувати питання ступеня 
задоволення потреб споживачів, що передба-
чає підвищення рівня добробуту населення та 
стимулювання формування середнього класу – 
найактивнішого споживача послуг. Прикладом 
для нашої країни може стати досвід більшості 
розвинутих країн світу, де в першій половині 
60-х рр. ХХ ст. основним чинником росту сфе-
ри послуг стало підвищення добробуту насе-
лення. Задовольнивши базові потреби в мате-
ріальних товарах, люди отримали можливість 
все більше коштів витрачати на послуги. За-
вдання держави полягає у поєднанні виваженої 
політики доходів зі створенням можливостей 
рівного для всіх доступу до кредитів, освіти, 
інформації, зайнятості, охорони здоров’я. 

Поряд із задачею формування середньо-
го класу в країні доцільно вирішувати питання 
розвитку сучасних видів послуг. Адже зі зрос-
танням добробуту населення, стрімкий розви-
ток сектора послуг в економіці пояснюється 
змінами споживчої психології жителів країни.  

Модифікація системи потреб українсько-
го населення  на ринку послуг буде стимулю-
вати розвиток нових галузей послуг, які також 
потребують державної підтримки. Особливо 
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Література пріоритетними в розробці стратегії сталого 
розвитку сектору послуг мають стати інфор-
маційні галузі, науково-дослідницькі, освітні, 
розвиток яких відповідає сучасним світовим 
тенденціям, підвищить конкурентоспромож-
ність українського ринку послуг на міжнарод-
ному рівні та полегшить перехід українського 
суспільства від індустріального до постіндуст-
ріального типу.  
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