УДК 338.46.001.71(477)
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Ю. О. Шевченко, аспірант, ДВНЗ «Запорізький національний університет»,
shevchenko.yulia.1987@gmail.com
Методологія

дослідження.

Результати

дослідження

отримані

з

використанням наступних методів: абстракції – при визначенні категорії
«сталий розвиток сфери послуг»; загального та особливого – при вивчені
концепції сталого розвитку та її використанні для аналізу сфери послуг;
діалектики – при виявлені основних тенденцій розвитку сервісної сфери;
статистичних методів – при аналізі даних міжнародних організацій та
Державної служби статистики України.
Результати.

Представлено

визначення

розвитку

сфери

послуг

з

врахуванням ідей концепції сталого розвитку. Доведено, що такий підхід має
бути визначальним в епоху глобальної економічної нестабільності.
Проведено аналіз статистичних даних, які підтвердили стійкі тенденції до
зростання ролі сфери послуг, а саме: превалювання цього сектору у структурі
ВВП розвинутих країн світу; збільшення його

частки у ВВП країн, що

розвиваються; зростання рівня зайнятості населення. Показано, що сучасна
сфера послуг характеризується якісним розвитком. Відбуваються зміни у її
структурі, з’являються нові інтелектуальні, інформаційні, креативні, професійні
та інші послуги. В умовах глобальної економічної нестабільності відбувається
очищення ринку від застарілих та неефективних послуг, а також від
недієздатних підприємств.
Встановлено, що вітчизняна сфера послуг поки що не відповідає рівню
розвинутих країн. Наразі виникає необхідність її реформування та модернізації
на засадах сталості. Це означає дотримання загального принципу – рівності
можливостей задоволення потреб існування й розвитку різними поколіннями,
враховуючи можливі майбутні ризики. Крім того, виявлено, що розвиток сфери
послуг буде безпечним за рахунок гармонійного поєднання економічних,
екологічних,

соціальних

складових

та

об’єднання

зусиль

усіх

членів

суспільства, держави, міжнародних співтовариств.
Новизна. Під час аналізу основних тенденцій розвитку національної
сфери послуг було виявлено невідповідність рівня її диверсифікованості та

наукоємності аналогічним показникам розвинутих країн світу. Це суперечить
основним засадам сталого розвитку.
Практична

значущість.

Запропоновані

орієнтовні

заходи

у

економічному, екологічному та соціальному напрямках, які б дозволили сфері
послуг України набути сталості, усунути наявні диспропорції, зробити її більш
диверсифікованою, інтелектуально ускладненою та соціально орієнтованою.
Ключові слова: послуга, сфера послуг, розвиток сфери послуг, сталий
розвиток, глобальна економічна нестабільність, глобалізація, національна
економіка.
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