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Економічні умови функціонування та існування асиметрії у розвитку ринку транспортних послуг в
Україні
Досягнення бажаного рівня ефективності функціонування ринку товарів та послуг можливе лише в умовах рівноваги цих
процесів на глобальному рівні. Увага авторів статті зосереджена на світових тенденціях розвитку ринку товарів та послуг,
на їх непропорційне розгортання. Визначено зв’язок отриманих результатів с характером функціонування економічних
систем та їх взаємодію зі сферою транспорту. Автори статті розглядають важливість тенденцій у розвитку світової
економічної системи для України, рівня включення транспорту у глобальні процеси. Вони визначають необхідність
вивчення асиметрії у рівнях розвитку ринку товарів та транспортних послуг на міжнародному та національному рівні,
оцінюючи рівень відхилення від симетричного положення. Це замінює потребу в усуненні диспропорцій в залежності від
рівня та типу асиметрії та враховуючи глобальні тенденції.
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Достижение желаемого уровня эффективности функционирования рынка товаров и услуг возможно только в условиях
процессов равновесия этих процессов на глобальном уровне. Внимание авторов статьи сосредоточено на мировых
тенденциях развития рынка товаров т услуг, на их непропорциональное развертывание. Определена связь полученных
результатов с характером функционирования экономических систем и их взаимодействие со сферой транспорта. Авторы
статьи рассматривают важность тенденций в развитии мировой экономической системы для Украины, уровня включения
транспорта в глобальные процессы. Они определяют необходимость изучения асимметрии на уровнях развития рынка
товаров и транспортных услуг на международном и национальном уровне, оценивая уровень отклонения от симметричного
положения. Это заменяет потребность в устранении диспропорций в зависимости от уровня и типа асимметрии и учитывая
глобальные тенденции.
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