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Методологія  дослідження.  Результати   отримані  за  рахунок  застосування  методів:

абстракції  –  при  визначенні  сутності  категорій  «державне  регулювання  розвитку  сфери

послуг» та «стимулюючий механізм розвитку сфери послуг»; індукції та дедукції – під час

розробки  механізму  стимулювання  сфери  послуг;  кореляційно-регресійного  аналізу,

економіко-математичного моделювання – для пошуку інструментів стимулювання розвитку

української сфери послуг та підвищення її ключових показників.

Результати.  Представлено  нове  трактування  економічних  категорій  «державне

регулюванням розвитку сфери послуг» та «стимулюючий механізм розвитку сфери послуг».

На відміну від попередніх у запропонованих визначеннях чітко окреслено кінцеву мету цих

економічних процесів.

Показано,  що  стимулюючий  механізм  розвитку сфери  послуг, як  і  будь-який  інший

механізм,  повинен  мати  чітку  структуру  із  взаємопов’язаних  елементів.  Запропонований

авторами механізм складається з шести елементів: діагностики рівня розвитку національної

сфери  послуг  та  рівня  її  стимулювання  із  використанням  величини  та  динаміки  IDNEs;

визначення цілей стимулювання розвитку сфери послуг на основі аналізу його особливостей

в Україні  в умовах глобалізації;  вибору політики стимулювання та  створення необхідного

організаційного  забезпечення;  підбору  дієвих  інструментів  для  реалізації  цілей

стимулювання  на  основі  факторного  аналізу  впливу  національних  та  глобалізаційних

чинників;  контролю  за  стимулюванням  розвитку  національної  сфери  послуг;  поліпшення

заходів  стимулювання  розвитку національної  сфери послуг. Доведено,  що оцінку дієвості

поданого  механізму  можна  проводити  за  допомогою  кореляційно-регресійного  аналізу,

побудувавши регресійні моделі. 

Новизна. Удосконалений  авторами  механізм  розвитку  сфери  послуг,  на  відміну  від

існуючих,  має  чітку  поелементну  структуру,  враховує  рівень  розвитку  послугової  сфери,

спрямовується  на  активізацію  підприємницької  діяльності,  зростання  зайнятості,

пожвавлення попиту населення на послуги, дозволяє контролювати і поліпшувати підтримку

розвитку послугових галузей та видів економічної діяльності у національній економіці. 



Практична значущість.  Запропоновано орієнтири для економічної політики держави

у сфері послуг, спрямовані на удосконалення державного регулювання та підтримку даного

сектора економіки. 
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