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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено сутність поняття «послуга» та «сфера послуг», виявлено перелік факторів, які
сприяють стрімкому розвитку сфери послуг. Визначено роль сфери обслуговування. Проаналізовано особли^
вості розвитку сфери послуг та вирішення актуальних проблем розвитку сфери послуг в Україні.
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Summary. The essences of «service» and «service industry» are explored, the list of factors that contribute to the
rapid development of services is revealed. The role of the service is detect. Analyzed the development of services and
address the pressing problems of development of services in Ukraine.
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Постановка проблеми. Розвиток сфери послуг
є необхідною умовою успішного розвитку всієї
економіки держави. Враховуючи важливість сфе�
ри послуг та її вплив на сучасне суспільство, пе�
ріод з 1990 по 2000 рр. ООН назвала десятиліттям
розвитку сфери послуг. За даними МВФ, усі види
послуг складають на початку XXI ст. приблизно
1500 млрд. дол. (близько 70 % вартості всього ре�
зультату світового виробництва), а міжнародна
торгівля послугами є сектором світового госпо�
дарства, який зростає найдинамічніше [1, с. 33–
34]. Тому визначення особливостей і факторів
розвитку сфери послуг є важливим аспектом вив�
чення цієї проблеми, що й зумовило актуальність
нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження названої проблеми зро�
били такі вчені, як Г. І. Башнянина, А. О. Босак,
І. О. Бочан, Т. Д. Бурменко, С. В. Войткл, Н. Н. Да�
ниленко, Б. М. Данилишин, М. В. Довбенко,
В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук, В. А. Григор’єв,
В. С. Іфтемічук, В. В. Козик, І. В. Крючкова,
В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, М. І. Маниліч,
С. В. Мочерний, І. Р. Михасюк, В. М. Опарін,
Я. В. Остафійчук, Л. А. Панкова, Т. А. Туренко,
В. А. Федосов, А. В. Філіпенко, Г. Д. Шутак та
інші. В роботах наведених вище авторів досліджу�
ються методологічні, теоретичні та практичні
аспекти розвитку сфери послуг в Україні та світі.

Метою статті є з’ясування структури і особли�
востей розвитку сфери послуг в Україні. Досліджен�
ня факторів розвитку сфери послуг дасть мож�
ливість усвідомити потенціал розвитку цієї сфери в
сучасній економіці та виробити ефективну тактику
та стратегію її розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як
вважає дослідник тенденцій розвитку вітчизняної
економіки В. Козик, в Україні існує загально�
прийнята думка, що бурхливе економічне зрос�
тання в країні можна забезпечити лише за раху�
нок розвитку важкої промисловості — металургії,
хімії, машинобудування, енергетичного сектора.
Тим часом усі розвинуті й низка країн, що розви�
ваються, протягом останніх десятиліть переорієн�
тували структуру економіки від виробництва то�
варів на виробництво послуг. Саме послуги є
джерелом довгострокового економічного зростан�
ня країн, що розвиваються, причому важливішим,
ніж промисловість [2, c. 177].

Отже, на початку статті визначимо сутність
терміну «послуга». Послуга — це вид діяльності,
робіт, у процесі виконання яких не створюється
новий матеріально�уречевлений продукт, якого
раніше не було, але змінюється якість вже створе�
ного продукту. Послуги поділяються на: базові,
додаткові та спеціальні послуги. До базових послуг
належать ті, які є основою надання послуги пев�
ного виду, наприклад телефонний зв’язок чи Інтер�
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нет. Додаткові послуги поділяються на платні
(можливість дистанційного замовлення, відмови
чи керування процесом надання послуг) та без�
коштовні. Спеціальні послуги надаються на замов�
лення державних установ, комерційних під�
приємств, фізичних осіб [3, c. 80]. Разом з наведе�
ною класифікацією існує наступна градація скла�
дових сфери послуг: сфера послуг матеріального
виробництва (транспорт, зв’язок, побутове обслу�
говування); сфера послуг духовного життя (осві�
та, фізична культура, наука, мистецтво); послуги
соціальної сфери (торгівля, житлово�комунальне
обслуговування, охорона здоров’я).

З початку 30�х років ХХ ст. послуги в окремих
країнах світу стають основним об’єктом товарно�
грошових відносин у результаті четвертого вели�
кого суспільного поділу праці — відокремлення
сфери послуг від матеріального виробництва, внас�
лідок чого сфера послуг набуває найдинамічнішого
розвитку [4]. Сфера послуг — система галузей
народного господарства, продукти, споживча
вартість яких виражається в наданні зручностей.
У сфері послуг праця не матеріалізується в речах.
Процес виробництва послуг, як правило, збігаєть�
ся з їх споживанням [5, c. 547]. З часу виокремлен�
ня сфери послуг як сфери народного господарства
недотримання вимог закону її випереджаючого
зростання гальмує розвиток усього народного гос�
подарства, зменшує загальний обсяг предметів
споживання, вартість сукупного продукту, творчий
потенціал суспільства. Розвиток сфери послуг
гальмується вузьким внутрішнім ринком на її то�
вари через тотальне зубожіння переважної
більшості населення, різке підвищення цін на
платні послуги та інше [6, c. 544–545].

Фактори, які сприяють стрімкому розвитку
сфери послуг, доцільно розглядати з двох позицій:
з точки зору розвитку матеріального виробницт�
ва; з точки зору змін, що відбулися в економічній
поведінці домогосподарства. З першої позиції,
мова йде про науково�технічний прогрес. По�
перше, з другої половини ХХ ст. нові технології,
в тому числі інформаційні, різко підвищили ви�
моги до складу і якості робочої сили, рівня ме�
неджменту і маркетингу на підприємствах. Підго�
товку таких спеціалістів може забезпечити тільки
розвинена сфера послуг. По�друге, в оснащенні і
результатах матеріального виробництва помітну
роль стали відігравати складна техніка та облад�
нання, що спричинило підвищення рівня техні�
чного обслуговування виробництва, створення
сервісних центрів, тобто розширення зовнішньої
і внутрішньої послугової діяльності; зріс попит на
виробничі (монтаж, інжиніринг, лізинг) та після�
продажні послуги (кредит, ремонт). По�третє,
автоматизація виробничих процесів зумовила
суттєве зростання продуктивності праці, що, в
свою чергу, призвело до абсолютного витіснення
робочої сили за межі матеріального виробницт�

ва, переливу її у сферу послуг. Такі зміни у сус�
пільному виробництві отримали назву «софтиза�
ція» — процес зростання ролі нематеріальних
ресурсів у забезпеченні суспільного відтворення,
під яким розуміють насичення економіки науко�
во�технічними розробками, інформацією, сучас�
ними засобами зв’язку, оптимізацію й опера�
тивність управління, зростання значення послуг
із консалтингу, інжинірингу тощо [7, c. 90].

Зростання доходів населення — один із най�
важливіших факторів, що детермінує параметри
і структуру розвитку сфери послуг, саме тому
розвинена сфера послуг є атрибутом багатого
суспільства. Цей взаємозв’язок реалізується через
поведінку споживача, який розглядає свій дохід
як засіб купівлі тих чи інших благ. Ще у 80�х рр.
ХХ ст. німецький статистик Е. Енгель сформулю�
вав закон: у міру збільшення доходів сім’ї частка
її витрат на продовольчі товари зменшується,
майже не змінюється частка витрат на житло,
електроенергію, одяг, проте зростає частка вит�
рат на послуги. Певним фактором, що спонукає
сферу послуг до розвитку, є збільшення вільного
часу. Така тенденція характерна для всіх розви�
нених країн. За даними статистичної служби
Європейського союзу, з середини 50�х років до
початку 80�х років ХХ ст. середня тривалість
відпусток у країнах з розвиненою ринковою еко�
номікою збільшилася з двох�трьох тижнів до чо�
тирьох�шести. Це обумовило необхідність постій�
ного і прискореного розвитку різних послугових
видів діяльності. Збільшується частка людей, які
орієнтуються на пріоритети духовного зростання
і фізичного самовдосконалення, тому зростають
роль і масштаби освітніх, спортивних, туристич�
них та інших послуг. Демографічні зміни також
відіграють певну роль у розвитку сфери послуг. З
одного боку, вони об’єктивно визначають масш�
таби сфери послуг через збільшення (зменшен�
ня) чисельності населення, з іншої — детерміну�
ють структуру цієї сфери, оскільки збільшення,
наприклад, частки людей похилого віку (процес
старіння населення, характерний для всіх розви�
нених країн), спричинює зростання попиту на
медичні та рекреаційні послуги.

Дослідження факторів розвитку сфери послуг
дозволяє зрозуміти її роль в сучасних умовах. Отже,
роль сфери послуг проявляється в тому, що вона:

 є важливим сектором національного і світо�
вого господарства;

 відіграє важливу роль у розвитку людсько�
го капіталу;

 впливає на функціонування і розвиток ма�
теріального виробництва;

 сприяє збільшенню вільного часу;
 створює можливості для повнішого задово�

лення і розвитку потреб людей і суспільства;
 є найважливішим елементом формування

сучасної якості життя;
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 забезпечує якість економічного зростан�
ня і підвищення конкурентоспроможності краї�
ни [8, с. 292].

Особливістю розвитку сфери обслуговування
у період формування ринкової економіки є
збільшення питомої ваги послуг, які надають на�
селенню за плату, а також розвиток комерційного
сектора. До платних послуг належать побутові,
житлово�комунальні, пасажирського транспорту,
зв’язку, культури, деякі послуги установ освіти,
охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, пра�
вові, фінансових установ, санаторно�курортні,
туристсько�екскурсійні, послуги дитячих дошкіль�
них закладів та ін. Упродовж останніх років послу�
ги були основним сектором, що забезпечують
збільшення доданої вартості в економіці, і надалі
їхня ключова роль у підтримці економічного зро�
стання в Україні збережеться. Сектор послуг за�
безпечив понад половину загальних темпів зрос�
тання ВВП України в 2010 р., або близько 2,9 % [9]
із загальним зростанням у 4,2 % [10].

Слід зауважити, що сфера обслуговування має
низку особливостей, які обмежують ринкове са�
морегулювання у виробництві товарів. По�перше,
у її складі є ринки, попит на яких настільки вели�
кий і ціна рівноваги визначена так високо, що стає
недоступною для більшості членів суспільства (на�
приклад, ринок житла в Україні). По�друге, ціно�
вий механізм регулювання для деяких видів послуг
не спрацьовує. Специфіка механізму функціону�
вання ринку послуг і розвитку сфери обслугову�
вання в Україні у перехідний період зумовлює
особливості їхнього державного регулювання, яке
передбачає регулювання підприємницької діяль�
ності суб’єктів ринку, що надають платні послуги
населенню, і державну підтримку розвитку неко�
мерційного сектора сфери обслуговування.

Рівень розвитку сфери послуг визначає доб�
робут населення, тому в багатьох країнах їй при�
діляється постійна увага, особливо з боку уряду.
Крім цього, деякі галузі соціального комплексу
відносяться до найприбутковіших у господарстві,
попри довгостроковий період окупності. Це ту�
ризм, санаторно�курортне господарство, освіта.

Зазначимо, що загальне послаблення підпри�
ємницької активності внаслідок погіршення умов
господарювання негативно відобразиться на сег�
менті ринку, що є найбільш динамічним та при�
носить суттєву частку прибутків у країнах, де він
найбільш розвинений, — на ділових послугах.
Попит на послуги з боку підприємств значною
мірою залежить від динаміки діяльності малого
бізнесу. Необхідними умовами, що закладають базу
для нормального функціонування та розвитку
ринку нефінансових послуг, мають стати відпові�
дне нормативно�правове забезпечення розвитку
ринку послуг та забезпечення методологічної бази
для проведення співставлення показників розвит�
ку сфери послуг. Оскільки приєднання до систе�

ми СОТ та участь України у Генеральній угоді з
торгівлі послугами вимагають відповідності та
однозначності трактувань положень Угоди у націо�
нальному законодавстві, то постає необхідність у
імплементації в національне законодавство відпо�
відних термінів і норм міжнародного економічно�
го права, що встановлюватимуть порядок і прави�
ла дій контрагентів на ринку послуг, їх відпові�
дальність за свої дії, а також визначатимуть
функції відповідних контролюючих органів
[11, c. 206–207]. Розвиток сфери послуг в Україні
значною мірою визначив процес трансформації
моделі економіки початку 90�х років XX ст. По�
перше, це викликало появу багатьох на той час
нових видів послуг (фінансово�кредитних, кон�
салтингових, аудиторських, брокерських та ін�
ших). По�друге, через скорочення державного
фінансування багато послуг, які раніше надава�
лися безкоштовно, стали платними (освіта, охо�
рона здоров’я, послуги телебачення тощо). Ще
одним важливим саме для нашої країни факто�
ром розвитку сфери послуг став незначний стар�
товий капітал. Ринок послуг саме з цієї причини
є привабливим для підприємців. З одного боку,
багато видів послуг не потребують значного стар�
тового капіталу, що дозволяє сподіватися на швид�
ку віддачу вкладень. З іншого боку, розвиток сфе�
ри послуг створює сприятливі умови для викори�
стання праці висококваліфікованих працівників.

Недостатній рівень розвитку сфери послуг ча�
сто визначають як суттєвий аспект «невідповід�
ності» галузевої структури вітчизняної економіки
умовам інтеграції в європейський простір [12, с. 25–
26]. Однак наслідування «стандартів» та проектуван�
ня структурних пропорцій європейських країн на
економіку України є неприпустимим. Активізація
процесів на ринку послуг не є самоціллю чи кри�
терієм відбору на шляху до інтеграції в світові струк�
тури. Скоріше — ефективний сектор послуг є по�
казником рівня розвитку інноваційних процесів у
економіці, та зокрема промисловому виробництві,
результатом чого є побудова соціального середови�
ща для населення та виробничої інфраструктури для
підприємств. Досвід нових країн�членів Європейсь�
кого союзу показує, що неодмінною передумовою
розвитку сфери послуг є ефективне промислове
виробництво. Яскравим прикладом може бути Сло�
ваччина, де сектор послуг забезпечує 64,4 % ВВП,
у той час, як основою економічного росту в країні
вважається автомобілебудування [13, с. 181].

Важливою складовою проблеми створення
умов для розвитку ринку послуг є вдосконален�
ня дії механізму місцевого самоврядування, тоб�
то залучення громади до активної участі у визна�
ченні пріоритетних напрямів зростання ринку
послуг, посилення впливу населення на рішення
регіональних органів влади, застосування меха�
нізму партнерства для стимулювання розвитку
перспективних видів діяльності в сфері послуг.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3(15)2011

46

Висновки з проведеного дослідження. Загалом
слід зазначити, що стан сучасної вітчизняної еко�
номіки характеризується такими суперечливими
тенденціями, як уповільнення економічного зро�
стання. В цих умовах суспільство перебуває у
стані пошуку нових рішень для підвищення еко�
номічної ефективності на всіх рівнях економіки
(мікро�, мезо�, макрорівні). Сфера послуг є тим
динамічним сектором економіки, де попит пос�
тійно зростає, створюючи потенціал для довго�
строкового розширення виробництва. Досвід еко�
номічно розвинених країн показує для України
приклад того, що реалізація потенціалу сфери
послуг у системі економічних відносин дозволить
досягти вищих економічних результатів.

Важелями, що забезпечать інноваційність
розвитку регіонального ринку послуг, повинні
стати: сприяння інноваційному інвестуванню
підприємств, що обслуговують пріоритетні для
регіону промислові галузі чи є допоміжними для
розвитку таких пріоритетних галузей (не тільки
промислових); підтримка в перспективі на
відповідній науково визначеній основі розвитку
мережевих та кластерних структур безпосередньо
сервісного характеру (транспортно�логістичні,
туристично�рекреаційні, культурно�розважальні);
посилення взаємодії науково�дослідного сектора,
закладів освіти, органів місцевого самоврядуван�
ня та безпосередньо підприємств з метою науко�
вого обґрунтування впровадження інноваційних
продуктів на ринку послуг та прогнозування ре�
зультатів їх реалізації [14, c. 584–585].

Вивчення структури, факторів та особливос�
тей розвитку сфери послуг в Україні дасть мож�
ливість виробити ефективну державну політику
її розвитку в майбутньому. Дослідження проблем
функціонування сфери послуг та її подальший
розвиток сприятимуть становленню України як
стабільної, розвиненої та квітучої держави.
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