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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ КРАЇН З
ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при висвітлення сутності категорії «сфера послуг»;
загального й особливого – при визначенні країн з трансформаційною
економікою та їх групуванні за ступенем розвиненості та терміном існування
адміністративно-командної системи; статистичного аналізу – при дослідженні
основних тенденцій та особливостей розвитку сфери послуг в різних групах
країн з трансформаційною економікою.
Результати. Дано авторське визначення категорії «сфера послуг», яка
представлена системою з чітко окресленими структурними елементами.
Акцентовано, що сфера послуг повинна задовольняти не лише індивідуальні
потреби населення, але й виробничі потреби.
Подано чітке визначення країн з трансформаційною економікою та
згруповано їх у три групи за ступенем розвиненості,

терміном існування

адміністративно-командної системи та набуттям членства в ЄС.
Здійснено порівняльний аналіз ключових показників розвитку сфери
послуг у країнах з трансформаційною економікою. Виявлено, що після
становлення ринкових відносин та проникнення глобалізації роль та значення
сфери послуг значно підвищилися загалом для національних економік цих
країн, що проявилося у зростанні валової доданої вартості (ВДВ), зайнятості та
експорту. Показано, що розвиток аналізованої сфери відбувався революційно,
що призвело до неповного використання її потенціалу, появи дисбалансів у
галузевій структурі, відсутності запасів міцності та протидії економічним
кризам.
Новизна. За результатами проведення комплексного аналізу розвитку
сфери послуг у

країнах з трансформаційною економікою обґрунтовано

необхідність державного втручання у її функціонування та запропоновано
комплекс напрямів по активізації її розвитку, які на відміну від існуючих,

враховують особливості трансформаційних економік, глобалізаційні виклики та
внутрішні проблеми української сфери послуг, що дозволяє підібрати конкретні
інструменти для її регулювання.
Практична значущість. Виявлення основних проблем розвитку сфери
послуг дозволило запропонувати напрями сервісної політики держави, які
спрямовані

на

стимулювання

підприємницької

діяльності,

залучення

інвестиційних ресурсів, зниження бюрократії та корупції, відновлення
протекціоністських заходів та стабілізації економіки.
Ключові слова: послуга, сфера послуг, розвиток сфери послуг, країни з
трансформаційною економікою, глобалізація, економічна криза, національна
економіка.
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