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Рівень розвитку економіки характеризується ступе�
нем її залежності від природного середовища. Історич�
но першим склався так званий первинний сектор еко�
номіки, що включає сільське господарство і видобуток
корисних копалин для власних потреб. На цьому сек�
торі базувалася економіка всіх людських суспільств аж
до XVII століття. Виникнення вторинного сектору —
переробної промисловості — ознаменувало становлен�
ня нового типу економіки, індустріальної.

Розвиток комп'ютерних систем і технологій, успіш�
не їх впровадження в різні галузі народного господар�
ства, дозволяють значно підвищити продуктивність праці,
а відповідно й ефективність господарської діяльності. Це
обумовило зростання третинного сектору економіки,
тобто розвиток виробництва нематеріальних багатств.

В останні роки у переважній кількості держав світу
спостерігається тенденція щодо скорочення частки ма�
теріального виробництва у ВВП й зростання частки по�
слуг, а також збільшення кількості зайнятих у цій сфері
[1]. Перехід від індустріального способу виробництва
до постіндустріального стає неминучим.

Вивченню сутності змін, що здійснюються в новіт�
ньому суспільстві, присвячено праці Белла Д. [2], Тоф�
флера Е. [3], Стоунер Т. [4], Іноземцева В. [5; 6], Чух�
на А. [7; 8], Фатенок�Ткачук А.О. [9] та ін. У публікаці�
ях цих вчених із аналізу тенденцій розвитку економіч�
ного устрою нова суспільна формація отримала назву
"інформаційного суспільства", "третьої хвилі", "посте�
кономічного суспільства", "нової економіки", "постінду�
стріального суспільства", "інформаційної епохи" тощо.

Розвиток нематеріального сектору економіки
більшості країн світу ставить питання щодо удоскона�
лення методології та методики дослідження процесів
взаємодії економічних суб'єктів на ринку послуг.

УДК 338.46

О. В. Євтушенко,
к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ

ЕКОНОМІКИ

O. Yevtushenko,

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

PPECULIARITIES OF SERVICE ECONOMY FORMATION

У статті визначено тенденції розвитку сучасної економіки із застосуванням секторного методу ана)

лізу показало, що основною рисою становлення новітньої постіндустріальної економіки є перехід від

виробництва товарів до надання послуг. Причому ці об'єктивні зміни, що відбуваються в сучасному світі,

відбиваються не тільки на кількісних пропорціях у структурі національного виробництва більшості країн

світу, але і на якісних його характеристиках. Змінюється не тільки загальна кількість наданих послуг,

але й їхня якість. Ті послуги, які займають головне місце у створенні валового внутрішнього продукту у

сервісній економіці, мають переважно інтелектуальний, творчий характер.

Trends of the modern economy development using sectoral analysis method determined in the article have

showed that the principal feature of modern post)industrial economy formation is the transfer from production

of goods to the rendering of services. And these objective changes taking place in the modern world, are reflected

not only in the quantitative proportions in the structure of domestic production of most world countries but also

in its qualitative characteristics. Not only the total number of services provided is changing but also their quality.

The services that occupy the main place in the Gross domestic product creation in the service economy mostly

have intellectual, creative nature.

Ключові слова: сервісна економіка, постіндустріальний соціум, сфера послуг, послуга.
Key words: service economy, post�industrial society, service sector, service.

Метою статті є узагальнення і розвиток теоретич�
них основ визначення ролі нематеріального сектору еко�
номіки у постіндустріальному суспільстві на основі уза�
гальнення результатів наукових досліджень та аналізу
тенденцій розвитку суспільства.

Структура економіки індустріального типу може
бути представлена 1—3 технологічними укладами,
згідно концепції технологічних укладів Глазьєва С.Ю.
При цьому продуктивний капітал виступає основною
суспільною формою організації та розвитку, а парамет�
ром регулювання є середня норма прибутку підприємств
машинобудівної галузі та нафтохімії. Формування нової
економіки відповідно пов'язане з 4 та 5 технологічними
укладами. Це, насамперед, виробництво та використан�
ня робототехніки, електроніки, розвиток засобів та
відносин телекомунікацій, використання досягнень тон�
кої хімії та біотехнології, космічних технологій.

Тоффлер Е. описує три типи суспільства, викорис�
товуючи алегорію хвилі. Кожен новий тип суспільства
наче хвиля виштовхує попередній на узбіччя історії.
Перша хвиля відповідає традиційному аграрному сусп�
ільству, друга — передбачає домінування індустріаль�
ного способу виробництва, а третя — постіндустріаль�
ного, в якому переважну частку у створенні національ�
ного продукту в економіці займає сектор послуг.

Як зазначає Тоффлер Е., до нашого часу людство
пережило дві величезні хвилі змін, і кожна з них, в ос�
новному, знищувала більш ранні культури чи цивілізації
і заміщала їх у такий спосіб життя, що був незбагнен�
ний для людей, що жили раніше. Перша хвиля змін —
сільськогосподарська революція — зажадала тисячоріч,
щоб зжити саму себе. Друга хвиля — ріст промислової
цивілізації — зайняла усього лише 300 років. Сьогодні
історія виявляє, що Третя хвиля пронесеться через істо�
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рію і завершиться протягом усь�
ого декількох десятиліть [4, с.
32—33].

Важливим внеском в розви�
ток економічної теорії є кон�
цепція постіндустріального сус�
пільства, розроблена Беллом Д.,
в якій виділяються три етапи в
розвитку суспільства — доінду�
стріалізм, індустріалізм і пост�
індустріалізм. В якості методо�
логічного базису дослідження
розвитку суспільно�історично�
го процесу вченим пропонуєть�
ся використання концептуаль�
ної схеми, в якій постіндустріальна економіка ототож�
нюється з економікою послуг.

Як відмічає Белл Д., значний сектор послуг існує в
будь�якому суспільстві. В доіндустріальний період це, в
основному, клас тих, хто надає особисті послуги по
дому. В індустріальному суспільстві сфера послуг вклю�
чає транспорт, фінанси, а також побутові послуги (кос�
метичні кабінети, ресторани тощо). В постіндустріаль�
ному суспільстві з'являються нові види послуг, перш за
все в гуманітарній сфері (головним чином у охороні здо�
ров'я, освіті та соціальному обслуговуванні), а також
послуги професіоналів й технічних спеціалістів [2, с.
675]. Таким чином, учений підкреслює здійснення не
тільки структурних змін в економіці взагалі, але й якіс�
них, що відбуваються в сфері послуг із розвитком сус�
пільства.

Отже, в загальному вигляді теорія постіндустріаль�
ного суспільства використовує секторний метод аналі�
зу розвитку будь�якої країни. При цьому суспільне ви�
робництво розподіляється на три окремі сектори: пер�
винний (сільське господарство); вторинний (промис�
ловість); третинний (сфера послуг), а зміна питомої ваги
продукції, що виробляється цими секторами, в загальній
сумі ВВП визначає зміну стадій суспільно�економічно�
го розвитку.

Цієї ж думки дотримується й інший дослідник про�
блем новітньої економіки Кастельс М., який стверджує,
що економічна діяльність зміщується від виробництва
товарів до надання послуг. За скороченням сільськогос�
подарської зайнятості відбувається незворотне скоро�
чення робочих місць в промисловому виробництві на
користь робочих місць в сфері послуг, які, в кінцевому
рахунку, повинні сформувати переважну частку зайня�
тості. Чим більш розвиненою є економіка, тим більше
зайнятість й виробництво повинні бути зосереджені в
сфері послуг [11, с. 201]. Таким чином, учений підкрес�
лює остаточне становлення сервісної економіки в сучас�
ному світі. У висновок науковець зазначає, що відповід�
не розподілення (між економічною структурою першої
та другої половини ХХ ст. — курсив наш) відбувається
не між індустріальною та постіндустріальною економі�
ками, а між двома формами заснованого на знанні про�
мислового та сільськогосподарського виробництва та
виробництва послуг [11, с. 202].

Отже, незважаючи на значні відмінності в терміно�
логії та підходах, що використовуються для аналізу
змін, які відбуваються в сучасній економіці, переважна
більшість прихильників постіндустріальної теорії в
якості основної тенденції розвитку теперішнього соці�
уму виділяють переорієнтацію суспільного виробницт�
ва із створення матеріальних благ на надання послуг.
Причому ці об'єктивні зміни відбуваються і в структурі
зайнятості, викликаючи відповідно нові вимоги до ро�
бочої сили.

Питанням дослідження формування постіндуст�
ріального суспільства присвячено також праці російсь�
ких вчених. Так, Іноземцев В.Л. акцентує увагу на
здійсненні поступового переходу від домінування про�
мислового виробництва в індустріальну епоху до пріо�

ритету сектору послуг в постіндустріальну. Як зазна�
чає науковець, бурхливий розвиток транспорту та ко�
мунікацій сприяв становленню світової господарської
системи. В цілому вона мала індустріальний характер,
однак в гіпертрофованій формі відтворила секторну
структуру виробництва. Так, первинний сектор став
уділом країн, що розвиваються, вторинний також знач�
ною мірою витискувався на периферію співдружності
економічно розвинених країн, самі ж розвинені країни
почали бурхливо розвивати сектор послуг, в надрах яко�
го зароджувалася інформаційна економіка [6, с. 5].

Таким чином, на основі порівняльного аналізу су�
часних економічних підходів ми бачимо чітку картину
формування постіндустріальної економіки, основну
частину якої складає сфера послуг. За даними, представ�
леними у праці [12, с. 24] к кінцю 90�х років сфера по�
слуг у провідних зарубіжних країнах виросла у найбільш
значний сектор господарства: сумарна частка транспор�
ту, зв'язку, оптової та роздрібної торгівлі, кредитно�
фінансових установ, страхового бізнесу, побутових,
ділових та соціально�культурних послуг досягла 62 —
74% у ВВП, 63 — 75% — в загальній чисельності зайня�
тих та перевищила 50% загального обсягу капіталовк�
ладень (без житлового будівництва).

При цьому домінування сфери послуг в постіндуст�
ріальному соціумі не означає відмову суспільства від
виробництва промислових товарів. Скорочується лише
частка матеріального виробництва в загальній структурі
народного господарства. При цьому однією з особли�
востей сучасної економіки є суттєве зменшення пито�
мої ваги споживання енергії та матеріалів при вироб�
ництві одиниці продукції. Так, за інформацією [6, с. 6
7], з 1973 по 1985 р. валовий національний продукт ос�
новних розвинених країн збільшився на 32%, а спожи�
вання енергії — всього на 5%; у другій половині 80�х і в
90�ті роки подальший господарчий підйом відбувався
вже на тлі абсолютного скорочення енергоспоживан�
ня. При валовому національному продукті, що збільшив�
ся в 2,5 рази, Сполучені Штати використовують зараз
менше чорних металів, ніж в 1960 р.; сільське господар�
ство — одна з найбільш енергоємних галузей — ско�
ротило пряме споживання енергії з 1975 по 1987 р. в
1,5, а загальне (включаючи непряме споживання) — в
1,65 рази.

Як свідчать дані [13, с. 49], з кінця ХІХ ст. в економіці
найбільш розвинених країн стала проявлятися тенден�
ція щодо скорочення частки матеріального виробницт�
ва в цілому та його найбільш примітивних форм зокре�
ма. Так, якщо у США в 1869 р. приблизно 40% ВНП ство�
рювалося у сільському господарстві, то в 1918 р. цей
показник знизився до 14, а сьогодні складає не більш
1,4%. Ще більш очевидні зміни в структурі зайнятості: в
середині минулого століття до 60% робочої сили було
зайнято в аграрному секторі, а тепер цей показник не
перевищує 2,7%. Ті ж процеси пізніше проявилися і в
європейських країнах. У Німеччині та Франції з 1960 по
1991 рр. частка зайнятих у сільському господарстві
зменшилася відповідно з 14 до 3,4% й з 23,2 до 5,8%; в
добувних галузях, частка яких в ВНП країн ЄС сьогодні
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Таблиця 1. Технологічні стрибки та цикли

Джерело: [10, с. 149].
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не перевищує 3%, зайнятість скоротилася більш ніж на
12% тільки за останні п'ять років.

Однак подібні тенденції спостерігалися лише у
взаємній динаміці первинних секторів господарства та
послуг. Промислове виробництво залишалося фактич�
но на тих самих позиціях як за кількістю зайнятих, так і
за його часткою у ВНП, що складає від 21 до 23% у США
й приблизно 20% в країнах ЄС. Сумарна частка як пер�
винного, так і вторинного секторів в постіндустріаль�
них державах стабілізувалася на рівні 30—32% їхнього
ВНП, а зайнятість — в межах 25—30% загальної робо�
чої сили цих країн. Масштаби ж сфери послуг постійно
зростали: в США третинний сектор забезпечує сьогодні
більш 73% ВНП; в ЄС — приблизно 63% ВВП й 62% від
кількості зайнятих, для Японії цифри складають 59 та
56%.

К початку 80�років ХХ ст. у США, а декількома ро�
ками пізніше і в країнах Західної Європи валовий про�
дукт сфери інтерперсональних послуг (human services)
перевищив валовий продукт сфери матеріального ви�
робництва. Темпи його приросту перевищували ана�
логічні показники в сфері матеріального виробництва:
у Франції — в 2 рази, в США та Німеччині — в 6, в Англії
— в 30 разів [5, с. 112].

Тенденції, що відбувалися в економіці США у ми�
нулому столітті, можна проілюструвати за допомогою
таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, частка первинного сектора
економіки у створенні ВНП США постійно знижуєть�
ся. І, якщо на початку минулого століття в цьому сек�
торі створювалося 16,6% ВНП США, то наприкінці —
вже лише 3,8%. Слід зазначити, що протягом розвитку
економки знижується і частка вторинного сектору — з
35,9% до 23,2% відповідно. При цьому неухильно
збільшується питома вага третинного сектора економі�
ки США, якщо у 1929 р. в цьому секторі створювалося
46,3% ВНП, то в 1990 р. — 73,0%.

Таким чином, за даними таблиці очевидно, що в тре�
тинному секторі економіки США створюється основна
частина ВНП, а тому ця сфера може вважатися про�
відною як за обсягами виробництва, так і за питомою
вагою зайнятих в цій сфері.

Корінні зміни у структурі виробництва більшості
розвинених країн стосуються в першу чергу його спря�
мованості на задоволення потреб людей. За рахунок
використання новітніх технологій відбувається значне
підвищення продуктивності праці, відповідно
збільшується добробут населення. Таке стале підвищен�
ня рівня життя у розвинених країнах і викликало знач�
ний розвиток сфери послуг.

Як зазначає Белл Д., на цьому етапі, по мірі зрос�
тання національного доходу, виявляється, як було ука�
зано в теоремі Енгеля Е., що частка грошей, що витра�
чається на харчування, починає знижуватися, а залишок
використовується спочатку на придбання товарів три�
валого користування (одягу, автомобілів та житла), а
потім предметів розкошу, на відпочинок й так далі. Та�
ким чином, із розширенням людських горизонтів й з
появою нових потреб та смаків починає розширювати�
ся третинний сектор, сфера особистих послуг: мережі
ресторанів, готелів, автомобільних майстерень, індуст�
рія подорожей, розваг та спорту [2, с. 171]. Це значить,
що прогрес сфери послуг викликано відповідними зміна�
ми у добробуті людей. Підвищення рівня та якості жит�
тя у більшості розвинених країн світу завдяки збільшен�
ню суспільної продуктивності праці і відповідному зро�

станню доходів на душу населення надало
можливість людям більше коштів витрача�
ти на послуги, вже задовольнивши свої по�
треби у матеріальних товарах.

Високі темпи зростання продуктивності
праці на основі потужного НТП призвели
до докорінної зміни структури економіки.
Наприклад, у США функціонування тако�

го могутнього промислового потенціалу забезпечують
приблизно 10% зайнятих, а 2,5% зайнятих у сільському
господарстві годують населення не лише своєї країни,
а і багатьох інших. Сьогодні в США приблизно 20% зай�
нятих забезпечує виробництво величезного обсягу ма�
теріальних благ і майже 80% зайнято у сфері послуг.

Стало ясно, що сфера послуг — це нематеріальне
виробництво, що не лише матеріальні продукти, това�
ри, а й послуги мають вартість, що обидві ці сфери еко�
номіки утворюють суспільний продукт [7, с. 108].

Нематеріальне виробництво на відміну від матері�
ального має певні особливості й відмінні риси, яких ро�
сійський вчений Селезньов А. З. відносить такі:

1) складна структура та явно виражений "продук�
тивний" характер, — одночасно це і сфера виробництва
в якій зайнята більша кількість тих, хто працює, і сфера
споживання майже для всіх членів суспільства;

2) властива йому інтелектуальна домінанта процесу
праці, незважаючи на наявність в ній і процесів впливу
на предмети та матеріальні процеси;

3) тісне переплетення праці та вільного часу — час
праці одних співпадає з часом споживання інших;

4) замість матеріального предмету, що обробляєть�
ся, в орбіту впливу на "предмет праці" утягується сама
людина;

5) кумулятивність накопичуваних результатів,
міцний ефект складання результатів нематеріального
виробництва, що появляються в результатах будь�якої
діяльності і є фактором динамічного розвитку продук�
тивних сил;

6) безмежність виробництва та споживання немате�
ріальних благ, його порівняно менша "зв'язаність" ма�
теріальними умовами виробництва;

7) скутість розвитку матеріального виробництва ре�
зультатами виробництва нематеріальних благ та навпа�
ки [14, с. 23—24].

Отже, формування нового, постіндустріального
соціуму характеризується чітким розподілом економі�
ки на два сектори — сектор виробництва матеріальних
благ і сектор послуг. При цьому, як зазначає Чухно А,
середина 50�х років — це своєрідний рубіж, коли у сфері
послуг США кількість працівників перевищила кількість
зайнятих у матеріальному виробництві. І лише на�
прикінці 70�х років сфера послуг почала переважати,
виникли нові явища (радикальне прискорення НТП,
швидка зміна структури зайнятості, становлення ново�
го менталітету у значній частині населення) [8, с. 50—
51].

Таким чином, можна зробити висновок, що США
стала першою постіндустріальною країною, однак по�
ступово і інші розвинені країни опанували шлях пост�
індустріалізації, і відповідно інтенсивного розвитку не�
матеріального виробництва. І ця тенденція є в останні
роки доволі сталою.

Для постіндустріального суспільства характерна
істотна модифікація традиційного соціального устрою,
зміна пріоритету в використанні ресурсів у виробництві,
зрушення у структурі людської діяльності. При цьому
слід зазначити, що перехід від індустріального до пост�
індустріального способу виробництва характеризуєть�
ся не тільки зрушенням у розподілі зайнятих по галу�
зям, але зміною статусу людини у виробництві. Першо�
чергового значення набуває кваліфікація й рівень осві�
ти, відповідно у людей формується нова система пост�
матеріальних цінностей. Окрім цього, не викликають
сумніву тенденції щодо переміщення більшості квалі�

  
1929 1945 1955 1960 1970 1980 1990

 16,6 12,3 8,1 6,4 5,0 3,9 3,8
 35,9 36,9 42,0 29,8 29,5 24,5 23,2
 46,3 50,6 51,8 63,8 65,5 71,6 73,0

Таблиця 2. ВНП (ВВП) США за секторами економіки

Джерело: [7, с. 280].
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фікованих працівників зі сфери виробництва товарів у
сферу послуг з метою реалізації своїх творчих спро�
можностей та здібностей.

Ці об'єктивні зміни, що відбуваються в сучасному
світі, відбиваються не тільки на кількісних пропорціях в
структурі національного виробництва більшості країн
світу, але і на якісних його характеристиках. Змінюєть�
ся не тільки загальна кількість наданих послуг, але й їхня
якість.

Як зазначає Стоунєр Т., зрушення до сервісного сек�
тору в постіндустріальній економіці вивело на перше
місце послуги, пов'язані із знанням, — ділові та про�
фесійні послуги. Теоретично важливо розрізняти цей
постіндустріальний сервісний сектор від доіндустріаль�
ного, який складається в основному із домашньої при�
слуги й деяких категорій дрібних торгівців [4, с. 399].

Аналіз тенденцій сучасної економіки свідчить про
те, що при переході суспільства до постіндустріальної
фази відбувається значний розвиток сфери послуг, в
якій створюється значна за своїми обсягами додана
вартість. При цьому структурні зміні, що відбуваються
в народному господарстві, стосуються не тільки домі�
нування нематеріального сектору у суспільному вироб�
ництві, але й певних зрушень у сфері нематеріального.

Отже, як видно з вищенаведеного, вже не викликає
сумнівів остаточне формування сервісної економіки.
При цьому для аналізу тенденцій розвитку теперішньо�
го суспільства слід зосередити увагу на визначенні особ�
ливостей та характерних рис економіки послуг, оскіль�
ки вже з початку ХХ ст. послуги в окремих країнах світу
стали основним об'єктом товарно�грошових відносин в
результаті відокремлення сфери послуг від матеріаль�
ного виробництва. Внаслідок цього сфера послуг в су�
часній економіці набула суттєвого пріоритету.

Слід зазначити, що розвиток сервісної економіки у
більшості країн світу характеризує становлення нового,
постіндустріального соціуму. В сучасних обставинах тех�
нологічного розвитку тенденції в сфері послуг визнача�
ють перспективи країни щодо її економічної незалеж�
ності та конкурентноздатності на світових ринках, оск�
ільки саме цей сектор економіки на сьогодні динамічно
розвивається й має значні перспективи на майбутнє. Тому
будь�якій країні для створення потенціалу забезпечення
довгострокового економічного успіху необхідно скон�
центрувати зусилля на створенні умов щодо всебічного
розширення третинного сектора економіки.
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