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ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ
ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РОЗВИТКОМ

Сьогодні перед Україною постало нелегке питання про визначення векторів
інтеграції та довготривалого економічного співробітництва. Вибір між двома
ключовими світовими гравцями – Західною Європою в особі ЄС і східними партнерами
на чолі з Росією та митним союзом (РБК МС) – вимагає докладного аналізу
статистичних даних з використанням перевірених наукових прийомів та методик.

Поставлена проблема має бути вирішена як в масштабах всієї економіки так і
окремих її секторів, серед яких особливу увагу заслуговує сфера послуг. Вона почала
відігравати важливу роль у національній економіці, у зв’язку з її переходом на ринкові
принципи ведення господарства. Ця сфера економічної діяльності демонструє
випереджаючі темпи зростання як валової доданої вартості, так і зайнятості. У
міжнародній торгівлі України послуги, на відміну від товарів, завжди мали позитивне
сальдо торговельного балансу. Збереження позитивної динаміки розвитку української
сфери послуг потребує визначення для неї найбільш ефективного вектору інтеграції.
Після цього вже можна наводити конкретні управлінські рішення щодо її
реформування та стимулювання.

Оцінити ступінь інтеграції сфери послуг з ЄС та РБК МС можна за допомогою
«коефіцієнта інтеграції (дезінтеграції)», який визначається таким чином:

ki = звт / ззт, (1)
де ki – коефіцієнт інтеграції (дезінтеграції) країни з країнами об’єднання;
звт – коефіцієнт зростання товарообороту країни з країнами об’єднання;
ззт – коефіцієнт зростання загального товарообороту країни [1, С. 71].
Якщо протягом аналізованого періоду коефіцієнт інтеграції зростає, то

відбувається посилення інтеграційних процесів між країнами, навпаки, якщо
скорочується – дезінтеграційних, а при незмінному коефіцієнті торговельні відносини
між країнами стабілізуються. Динаміка коефіцієнтів інтеграції (дезінтеграції) між
Україною і країнами ЄС та країнами РБК МС у торгівлі послугами наведена у
таблиці 1.

Таблиця 1
Динаміка коефіцієнтів інтеграції (дезінтеграції) у торгівлі послугами

Коефіцієнти 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ki з ЄС 1,0144 1,0719 1,0980 1,0912 0,9456 0,8797 0,9174 1,0744

ki з РБК МС 0,9200 1,0033 0,8934 0,9061 1,0646 1,2244 0,9664 0,9530
Джерело: розраховано автором за даними [2]

Дані таблиці 1 свідчать про те, що інтеграційні та дезінтеграційні процеси
одночасно відбуваються як з країнами ЄС, так і з РБК МС, оскільки індекси то
зростають, то скорочуються. Протягом 2005 – 2007 рр. між Україною та ЄС
спостерігається інтеграція у торгівлі послугами. У цей самий період з РБК МС спочатку
відбувається інтеграція, а потім дезінтеграція, яка з 2008 по 2010 р. знову змінюється на
інтеграцію. У ЄС навпаки період 2008 – 2010 рр. характеризується дезінтеграційними
процесами у сфері послуг, а наступний 2010 – 2012 рр. – інтеграційними. Торговельна
співпраця у сфері послуг з РБК МС останні три роки зазнає впливу дезінтеграційних
процесів. Таким чином можна помітити постійне переключення торговельних потоків з
одного вектора на інший.
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Рисунок 1. Динаміка інтеграційних (дезінтеграційних) процесів у торгівлі послугами.
Джерело: побудовано автором за даними [2]

Тренди побудовані на графіку демонструють, що сучасний стан відносин у
торгівлі послугами України з країнами ЄС знаходиться на висхідному етапі розвитку,
тоді як з РБК МС на низхідному. Про налагодження торговельних взаємозв’язків у
сфері послуг та загальну позитивну тенденцію до інтеграції України з ЄС свідчить і
загальний коефіцієнт інтеграції (дезінтеграції) розрахований за період 2005 – 2012 р.,
який дорівнює 1,046. На противагу з країнами РБК МС протягом аналізованого періоду
відбуваються дезінтеграційні процеси – загальний коефіцієнт інтеграції (дезінтеграції)
у цьому випадку дорівнює 0,95.

Окрім аналізу загального стану інтеграційних процесів доцільно дослідити
співвідношення між внутрішньогалузевою та міжгалузевою міжнародною кооперацією
у сфері послуг. Для цього ми скористалися індексом Грубеля – Ллойда (GL).
Наближення значення індексу до 1 свідчить про зростання рівня внутрішньогалузевої
торгівлі, і навпаки, чим ближче він до 0, тим вище рівень міжгалузевої торгівлі [1,
С. 72]. Більш ефективним є розвиток внутрішньогалузевої торгівлі між країнами, він
дозволяє економити на масштабі і тим самим реалізувати певні конкурентні переваги.

Дослідження галузі транспортних послуг України у 2012 р. свідчить про наявність
внутрішньогалузевої торгівлі з країнами ЄС, індекс GL = 0,55. На противагу з країнами
РБК МС цей індекс = 0,22. Така ж ситуація склалася й у галузі послуг зв’язку: з ЄС
індекс GL = 0,75, з РБК МС індекс GL = 0,37. В інших важливих для України галузях
сфери послуг, а саме: комп’ютерних, різних ділових, професійних та технічних
послугах, індекс GL як між Україною та ЄС так і РБК МС наближається до 1, однак у
першому випадку його значення більше.

Таким чином, протягом аналізованого періоду між Україною та країнами ЄС
спостерігається налагодження інтеграційних процесів як загалом, так і у найбільш
важливих для національної економіки галузях. Саме цей вектор дозволяє українській
сфері послуг отримувати максимальну вигоду від географічного положення, та
розвивати у майбутньому високо знаннєємні послуги, такі як науково-технічні,
інжинірингові, фінансові, управлінські, маркетингові, інформаційні.

У результаті державне управління сферою послуг має бути спрямованим на
стимулювання співпраці між Україною та ЄС, на розробку та впровадження
європейських стандартів якості надання послуг, на створення нових високоякісних
технологій та на підтримку вітчизняних науковців, які продукують нові знання.
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