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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто передумови і фактори структурної
трансформації зайнятості населення у постіндустріальному суспільс-
тві та особливості формування сервісної моделі зайнятості населення;
визначено характерні риси двох основних форм сервісної моделі зайня-
тості — інформаційної та рекреаційної.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены предпосылки и факторы струк-
турной трансформации занятости населения в постиндустриальном
обществе и особенности формирования сервисной модели занятости
населения; определены характерные черты основних форм  сервисной
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Сучасна структура зайнятості розвинених країн характеризу-
ється переміщенням економічно активного населення у сферу
послуг, у якій зайнято у загальносвітовому вимірі від 60 до 75 %
усіх працівників. Це явище може бути пояснено з точки зору ци-
вілізаційного підходу до періодизації розвитку суспільства, в рам-
ках якого виділяють три епохи (цивілізації): доіндустріальну, ін-
дустріальну та постіндустріальну. В доіндустріальному суспільс-
тві робоча сила, в основному, зосереджувалась у сільському гос-
подарстві, в індустріальному суспільстві переважала зайнятість
у промисловості. З другої половини ХХ ст. розпочалося форму-
вання в розвинених країнах постіндустріального суспільства, го-
ловною рисою якого став розвиток сфери послуг і, відповідно,
переміщення до цієї сфери робочої сили. Трансформації, які від-
буваються у сфері зайнятості у зв’язку з розвитком сервісної дія-
льності, свідчать про формування сервісної моделі зайнятості на-
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селення, яка відповідає викликам постіндустріального суспіль-
ства [5; 7].

Сферу послуг у постіндустріальному суспільстві досліджува-
ли зарубіжні автори, зокрема, Д. Белл, Е. Тоффлер, М. Кастельс,
А. Фішер, К. Кларк, С. Кузнець, В. Іноземцев, І. Стрєлєц, Л. Де-
мідова. Серед вітчизняних учених сферу послуг як складову су-
спільного виробництва розглядали у своїх працях М. І. Долішній,
Б. М. Данилишин, В. І. Куценко, Ю. О. Коваленко, Ю. Г. Козак,
Я. В. Остафійчук, Е. В. Майдебура, Г. В. Максименко, В. Є. Но-
вицький, Р. О. Заблоцька, А. П. Румянцев, І. В. Багрова, О. О. Геть-
ман, В. Є. Власик, І. І. Дахно та ін., а основу досліджень проблем
зайнятості населення створили роботи таких авторів, як Бан-
дур С. І., Грішнова О. А., Колот А. М, Кравченко І. С., Лібано-
ва Е. М., Онікієнко В. В., Петрова І. Л., Петюх В. М. та ін. Разом з
тим, проблема трансформації зайнятості в постіндустріальному
суспільстві у вітчизняних дослідженнях висвітлена недостатньо.
Отже, у даній статті поставлено завдання: з’ясувати передумови
формування сервісної моделі зайнятості та розглянути фактори
збільшення попиту на працівників сфери послуг; визначити хара-
ктерні риси двох основних типів сервісної моделі зайнятості —
інформаційної та рекреаційної.

Структурні зрушення в зайнятості населення відбуваються
перш за все у зв’язку зі зростанням продуктивності праці. Пе-
реміщення робочої сили у сферу послуг кореспондується з ви-
соким рівнем матеріального виробництва. Науково-технічний
прогрес, інформатизація виробництва приводять до того, що ак-
тивне нарощування обсягу матеріальних благ здійснюється без
залучення відповідної кількості робочої сили. Так, у 90-х рр. ХХ
ст. у сільському господарстві 12 розвинених країн було зайнято
менше 15 % економічно активного населення. У США ця цифра
складала 6 %, хоча фермери забезпечували продовольством 200
млн американців та ще 160 млн населення світу. Аналогічна си-
туація складається у промисловості розвинених країн. Напри-
клад, наприкінці 1980-х рр. частка американського промислово-
го виробництва, що відповідала його загальному обсягу 1973 р.,
забезпечувалась лише 40 % того числа робітників, які були за-
лучені у виробництво на початку 1970 рр. [4, с. 62—63]. Отже,
чим вищий рівень матеріального виробництва, тим менша част-
ка працівників, зайнятих у промисловості. Натомість у країнах з
високим рівнем матеріального виробництва значно зростає по-
пит на послуги, причому послугомістким стає саме виробницт-
во. За деякими оцінками, 50—80 % приросту обсягу послуг у різ-
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них країнах забезпечується попитом з боку виробництва. Мо-
дернізація виробництва, помітно скорочуючи традиційну виро-
бничу працю, так звану direct labour, збільшує потребу в обслу-
говуючій праці — indirect labour. Дана праця пов’язана з підго-
товкою і забезпеченням виробничих процесів, а також з після-
виробничим обслуговуванням.

Сфера послуг є цікавою з точки зору ролі в її розвитку факто-
рів виробництва, що відображається на стані зайнятості. До сере-
дини 70-х рр. ХХ ст. розвиток сфери послуг у світі відбувався не
стільки за рахунок нових факторів виробництва, скільки у зв’язку
із скороченням попиту на продукцію первинного і вторинного
секторів. У таких умовах відбувався швидкий перетік праці і ка-
піталу в сферу торгівлі, обслуговування, громадського харчуван-
ня та інших підгалузей третинного сектора, що дозволяло вико-
ристовувати бувших працівників традиційних галузей, які не
відрізнялись високою кваліфікацією, а також сільських жителів.
Наприкінці 1990-х рр. розвиток сфери послуг почав визначатися
довгостроковими факторами економічного розвитку: розширен-
ням потреб, інтелектуальними ресурсами, людським капіталом.
Гуманізація економічного зростання потребувала розширення
комплексу послуг, спрямованих на розвиток інтелектуальних і
фізичних можливостей людини, задоволення її культурних, духов-
них, соціальних потреб. Знадобились працівники високої квалі-
фікації, спеціально підготовлені для сфери послуг.

Отже, зростання ролі сфери послуг в економіці і забезпеченні
зайнятості населення базується на зростанні продуктивності пра-
ці у сфері матеріального виробництва. Первинний і вторинний
сектори економіки ще виконують покладені на них функції, але
вже мало сприяють економічному зростанню. Економічно ефек-
тивну зайнятість, тобто зайнятість, яка сприяє економічному зро-
станню, в сучасному світі забезпечують послуги, і в першу чергу
— високотехнологічні.

До факторів розвитку сфери послуг і збільшення попиту на
працівників, зайнятих у цій сфері, слід віднести наступні.

1. Демографічна тенденція старіння населення, що сприяє збіль-
шення обсягу соціальних послуг.

2. Зростаюча потреба в освіті, яка безпосередньо впливає на
формування якісних характеристик робочої сили і виступає най-
важливішим активом людського капіталу.

3. Ставлення людей до здоров’я як до фактору формування
людського капіталу, що відображається, зокрема, на розвитку
сфери медичних послуг.



236

4. Динаміка рівня життя населення, з якою безпосередньо
співвідноситься розвиток сфери послуг. По мірі підвищення доб-
робуту люди мають можливість більше грошей витрачати на по-
слуги, що раніше виключалось через низькі доходи.

5. Зміна споживчої психології суспільства.
Щодо останнього фактора, слід зазначити, що впродовж сто-

літь буржуазною мораллю культивувалось накопичення грошей,
які повинні були або поступати в діловий оборот, або вкладатись
у речі, які мали високий ступінь ліквідності. Інші витрати, у тому
числі на послуги, розглядались як марнотратство і недопустима
розкіш. З початку 60-х рр. ХХ ст. на зміну протестантській аске-
тичній культурі приходить культура споживчого гедонізму, з по-
зицій якої послуги трактуються як засіб реалізації природного
права людини на повноту життя. У зв’язку з дією ефекту доходу
збільшується вільний час, коли формуються нові життєві установ-
ки, зростають потреби у розвагах, відпочинку, зміні звичного
способу життя. Власна діяльність заміщується роботою найманих
працівників у домашньому господарстві.

Наведені фактори збільшення попиту на працівників сфери
послуг свідчать перш за все про зміну загальної моделі життєді-
яльності людей. Ці фактори можна віднести як до розвинених
країн, так і до нашої країни. Але можна виділити і специфічні
соціальні та історичні фактори розвитку країн, які формують
національні характерні риси сфери послуг, що відображаються
на зайнятості. Так, за однакового рівня доходів німці спожива-
ють у цілому менше особистих послуг, ніж американці, тобто
проявляється відома німецька схильність до заощадливості. В
США розвиток самообслуговування призвів до зниження рівня
уваги до клієнтів готелів і до відносно частої зміни обслуговую-
чого персоналу готелів. В Англії роботу в промисловості багато
вихідців з вищих прошарків суспільства вважають «нижче своєї
гідності». Однак суспільно визнаними вважаються такі види
сервісу, як консалтинг, робота на аукціонах, надання фінансо-
вих послуг. Робота у фінансових компаніях і в консалтингових
фірмах є досить престижною і в США [3, с. 26—28]. Вітчизня-
ною специфікою можна вважати суттєве зростання цін на по-
слуги без відповідного зростання доходів у основної маси насе-
лення. Збільшення частки витрат на послуги у споживчих
бюджетах українців відбувається виключно за рахунок випере-
джаючого зростання цін.

Визначені вище передумови і фактори структурної трансфор-
мації зайнятості дають підстави стверджувати, що в постіндуст-
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ріальній економіці формується так звана сервісна модель зайня-
тості. В рамках цієї моделі зайнятості змінюється роль тради-
ційних факторів виробництва, оскільки особливу роль починають
відігравати інформація і знання, переважний розвиток мають ін-
телектуальні види діяльності.

У сервісній моделі зайнятості наявні різні сектори, які можна
виділити за рядом ознак. По-перше, це рівень трудомісткості.
Відповідно до цієї ознаки виділяється сектор послуг з відносно
низькою трудомісткістю, але який вимагає широкої професійної
підготовки: транспорт, телекомунікації, сучасні фінансові послу-
ги. Далі — сектор послуг з відносно низькою трудомісткістю,
який характеризується невисокими вимогами до рівня професій-
ної підготовки: ділові послуги, організація дозвілля, виконання
домашньої роботи, роздрібна торгівля. Надання таких послуг ви-
магає навичок обслуговування. Цей сектор цікавий тим, що зай-
нятість у ньому часто формувалась як залишкова, яка поглинала
неповну зайнятість працівників промисловості.

По-друге, ступінь формальності зайнятості. Сервісна модель
зайнятості відрізняється розповсюдженням неформальної зайня-
тості, особливо в нашій країні. Специфікою сфери послуг є те, що
у ній обертається готівка і домінує малий бізнес. В умовах слабої
і суперечливої законодавчої бази, непослідовних дій уряду сфера
послуг стала одним з вагомих елементів тіньової економіки.

По-третє, сприйнятливість до технологічних інновацій. Є по-
слуги, які досить сприйнятливі до технологічних інновацій (зв’я-
зок, інформаційні та медичні послуги). Надання таких послуг ви-
магає високого рівня спеціальної підготовки. Разом з тим, виді-
ляються сектори послуг, які не потребують кардинальних інно-
вацій, наприклад, туризм. Цей сектор досить трудомісткий і де-
монструє тенденцію розширення зайнятості, має підвищену по-
требу в робочій силі і може поглинути працівників, які вивільни-
лись з інших секторів економіки [1, с. 240—242].

Сервісна модель зайнятості проявляється в різних формах, що
визначається наявністю переваг для розвитку того чи іншого по-
слугового виду діяльності на макро- і мезорівнях економічних
систем, а також характером використання природно-географіч-
них умов регіонів і країни в цілому.

Можна виділити дві форми сервісної моделі зайнятості: інфор-
маційну і рекреаційну. Кожна модель формується при наявності
специфічних факторів і має свої особливості.

Формування інформаційної моделі зайнятості пов’язане з на-
явністю розвиненого наукового сектора і необхідних фінансових
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засобів. Але держава та регіони можуть не мати достатніх науко-
вих і фінансових можливостей для розробки і впровадження су-
часних технологій, тоді доводиться використовувати природні
ресурси, дешеву працю і переваги географічного розташування.
У цьому випадку формується рекреаційна модель зайнятості, орі-
єнтована на розвиток туризму і рекреаційні види діяльності. Рек-
реація пов’язана з відновленням фізичних і духовних сил люди-
ни, соціальними цілями розвитку суспільства, тому як самостій-
ний соціальний інститут рекреація найчастіше зустрічається в
урбанізованому суспільстві з високорозвиненими організаційни-
ми структурами.

Характерні риси інформаційної моделі зайнятості наступні:
— найбільш розповсюдженні види діяльності пов’язані з нау-

ковими дослідженнями, освітою, культурою, діяльністю в рамках
високотехнологічних і наукомістких виробництв, наданням склад-
них видів послуг;

— форми зайнятості: існують різні форми зайнятості, але пе-
реважає дистанційна зайнятість;

— характер мотивації праці — економічна і соціальна моти-
вація праці базується на розширенні свободи поведінки і виборі
робочого часу і організації праці; велике значення має нематері-
альна мотивація — задоволення від самої діяльності і пов’язані з
нею можливості самовираження і самовдосконалення;

— скорочення різниці в доходах за гендерною ознакою —
під впливом нових інформаційних процесів відбувається вирів-
нювання доходів чоловіків і жінок, які працюють. Це пов’язано
з тим, що чоловіки завжди займали домінуюче положення у
традиційних видах виробництва, а в сферах, пов’язаних з інфор-
мацією, працювали в основному жінки, що пояснювалось мен-
шими доходами в інформаційних сферах. У результаті скоро-
чення робочих місць у традиційних галузях виробництва жінки
потрапляють у менш дискримінаційне становище, ніж чоловіки,
тому поступово розрив у заробітній плані між чоловіками і жін-
кам скорочується;

— методи регулювання ринку праці — інформаційні процеси
викликають необхідність розробки нових методів регулювання
ринку праці. Вимагається вдосконалення інститутів, які забезпе-
чують роботу за гнучким графіком, а також формування нових
трудових інститутів, які дозволили б централізувати та індивіду-
алізувати працю.

Що ж до рекреаційної моделі зайнятості, то вона відзначаєть-
ся такими рисами:
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— сфера застосування — зайнятість, пов’язана з рекреаційним
обслуговуванням, зосереджена переважно у сферах туризму і
розваг;

— сезонність зайнятості, яка породжується нерівномірністю
розподілу робочого часу, що стимулює багатопрофільний харак-
тер роботи;

— характер мотивації праці — економічна і соціальна моти-
вація праці пов’язані з можливістю суміщення роботи з іншими
видами діяльності, а також з отриманням додаткового доходу. В
ряді випадків ця діяльність являється єдино можливою в даному
регіоні, а також виступає як само зайнятість;

— висока питома вага некваліфікованої фізичної праці.
Отже, саме сфера послуг на початку ХХІ ст. стала головним

джерелом створення робочих місць і визначаючим фактором у
формуванні сервісної моделі зайнятості населення. Для національ-
них економік актуальним напрямом політики зайнятості повинен
стати пошук національної моделі зайнятості, яка поєднувала б
риси інформаційної і рекреаційної моделей сервісної зайнятості з
переважанням однієї з них відповідно до особливостей соціаль-
но-економічної ситуації, географічного розташування, соціокуль-
турних аспектів розвитку країни. Україна має досвідчених фахів-
ців і географічні переваги, посідаючи одне з помітних місць у
світі щодо наявності унікальних туристичних та культурно-
рекреаційних ресурсів. Це головні передумови розвитку сфери
послуг та похідного від неї ринку праці. Причому в нашій країні
можна формувати як рекреаційну, так і інформаційну моделі зай-
нятості. Тому важливо визначити найважливіші напрями еконо-
мічної політики щодо створення умов для розвитку сфери послуг
і сервісної діяльності.

По-перше, це розвиток національної економіки у напрямі
створення інтегрованої системи взаємозв’язків між усіма видами
економічної діяльності, зокрема, між транспортом, промисловіс-
тю, будівництвом, медициною, культурою тощо. Саме в такому
випадку можливий розвиток туризму як найперспективнішого
сектора сучасного ринку послуг в Україні. Іншою важливою
умовою є розвиток міжнародних економічних відносин, інтегра-
ція України до євроструктур, міжнародних торговельних об’єд-
нань, що в першу чергу дозволить подолати відставання сфери
послуг України від сфери послуг розвинених країн за науково-
технічним рівнем. Тільки за таких умов стане можливим форму-
вання сервісної моделі зайнятості, яка відповідає вимогам пост-
індустріального суспільства.
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