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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасні процеси глобалізації та 

економічної інтеграції, що охоплюють світове господарство, безпосередньо 

пов’язані з інтернаціоналізацією ринків послуг і капіталів, супроводжуються 

зростаючою міжнародною мобільністю національних ресурсів та взаємозалежністю 

національних економік. Міжнародна торгівля послугами у посткризовий період 

продемонструвала більш високі темпи відновлення, ніж міжнародний товарний 

обмін, а негативні наслідки кризи не скасували визначальну тенденцію 

трансформації національних економік у високотехнологічні економічні системи, в 

яких саме послуги постають ключовими факторами розвитку. Зазначені обставини 

особливо актуалізують питання дослідження особливостей розвитку структурних 

зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації. 

Крім того, одним з сучасних факторів, що зумовлює ряд нових тенденцій у 

міжнародній торгівлі послугами є її лібералізація, зокрема за рахунок регіональних 

торговельних домовленостей та міжнародних угод щодо торгівлі послугами нового 

порядку (наприклад, The Trade in Services Agreement (TІSA)), що передбачає 

зростання ролі найбільших корпорацій у процесах лібералізації міжнародного ринку 

послуг та стане суттєвим чинником структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами. 

Як повноцінний учасник міжнародного ринку послуг, Україна володіє 

значним потенціалом розширення експорту послуг, особливо туристичних, 

транспортних та інформаційних, що може стати пріоритетним напрямком розвитку 

національної економіки та вирішити завдання посилення конкурентних позицій 

України у світі. Дана обставина значно посилюється після вступу нашої країни до 

Світової організації торгівлі та нещодавньої імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, що окреслює додаткові інструменти інтеграції національної 

економіки у світове господарство. 

Фундаментальні проблеми становлення та розвитку міжнародного ринку 

послуг, глобалізації економічних процесів, методологічні аспекти регулювання 

міжнародного обміну послугами знайшли своє відображення в працях багатьох 

відомих науковців. Питання сутності та ролі послуг в економічній системі 

розглядали у власних дослідженнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Ф. Бастіа, 

Дж. Белл, С. Л. Брю, Ю. Коваленко, Г. Г. Коваль, В. В. Козак, О. Кірєєв, Ф. Котлер, 

К. Р. Макконел, К. Маркс, Н. П. Мешко, Ф. Ніколейдс, А. Олефір, В. А. Попова, 

А. П. Румянцев, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, А. О. Старостіна, А. С. Філіпенко, Т. Хілл та ін. 

В умовах глобалізації економічних відносин особливої актуальності набувають 

питання окреслення розвитку структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами. Даній проблематиці присвячені дослідження таких зарубіжних та 

вітчизняних науковців: П. Брага, І. Демарет, І. І. Дюмулен, Р. О. Заблоцька, 

Ф. Карстерс, Д. Маріон, В. В. Олефіренко, О. Усенко, Б. Хокман, Г. Хотте, О.І. 

Шнирков, В. І. Шумілов та ін.  

Проте, багато аспектів є недостатньо розкритими та потребують нових 

теоретико-методологічних підходів до їх розробки. Малодослідженими 

залишаються теоретичні питання щодо систематизації факторів трансформації 

міжнародного ринку послуг; потребують поглиблення питання щодо визначення 
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ключових тенденцій розвитку та структурних зрушень міжнародного обміну 

послугами у світовій економіці. Крім того, в більшості наукових праць, присвячених 

міжнародній торгівлі послугами, розглядаються питання, що стосуються окремих 

секторів або видів послуг. Необхідність систематизації теоретичних знань щодо 

механізму міжнародного обміну послугами, визначення структурних зрушень у 

міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації обумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили її мету, завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науковою проблематикою кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу; її виконано згідно з плановими темами наукових досліджень 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках комплексної науково-дослідної держбюджетної теми 

економічного факультету «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» № 11БФ040-

01 (державний реєстраційний номер 0111U006456, термін виконання – 2011 –

2015 рр.), у частині розділу кафедри міжнародної економіки та маркетингу 

«Формування позитивного міжнародного іміджу України» та «Формування 

конкурентних стратегій українських підприємств на міжнародних ринках товарів та 

послуг». Внесок автора у дослідження вказаної теми полягає у розробці 

концептуальних напрямів зміцнення позицій України на міжнародному ринку 

послуг на основі дослідження організаційно-економічних засад участі України у 

міжнародній торгівлі послугами.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

узагальнення теоретичних засад щодо визначення структурних зрушень у 

міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації, що слугує теоретичною 

основою розробки рекомендацій для поглиблення інтеграції України до світового 

ринку послуг. 

Для досягнення мети у роботі були поставлені та вирішені наступні завдання: 

 узагальнити теоретичні засади дослідження міжнародної торгівлі послугами за 

умов глобалізації; 

 виявити особливості інституційного середовища міжнародної торгівлі 

послугами як передумови структурних зрушень на міжнародному ринку послуг; 

 визначити передумови та фактори структурних зрушень у міжнародній 

торгівлі послугами за умов глобалізації; 

 виявити закономірності структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами за умов глобалізації; 

 розкрити особливості впливу міжнародної торгівлі послугами на рівень 

конкурентоспроможності національних економік;  

 визначити специфіку процесів лібералізації міжнародної та регіональної 

торгівлі послугами в ході структурних зрушень на міжнародному ринку послуг;  

 розкрити особливості участі України в міжнародній торгівлі послугами;  

 оцінити вплив факторів внутрішнього та зовнішнього економічного 

середовища на структурні зрушення у зовнішній торгівлі послугами України; 
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 обґрунтувати напрями вдосконалення механізму інтеграції України до 

міжнародного ринку послуг за умов глобалізації. 

Об’єктом дослідження виступають процеси міжнародної торгівлі послугами. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади виокремлення 

структурних зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є 

система економічних законів, категорій ринкової економіки та регіонального 

розвитку, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені 

питанням формування та розвитку міжнародного ринку послуг і міжнародної 

торгівлі послугами у світовому господарстві. Дисертаційна робота ґрунтується на 

використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У роботі 

застосовано: метод компаративного аналізу – для виявлення відмінностей та 

ідентифікації особливостей розвитку міжнародної торгівлі послугами в різних 

регіонах та галузях світового господарства, зокрема й в Україні (п. 2.1, 3.1); метод 

декомпозиційного аналізу – для оцінювання сучасних факторів структурних 

зрушень у міжнародній торгівлі послугами (п. 2.2); методи економіко-

математичного аналізу – під час дослідження взаємозв’язку показників експорту 

послуг і глобального індексу конкурентоспроможності та показників ВВП на душу 

населення (п. 2.2), та під час оцінки впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 

економічного середовища на інтенсивність структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі послугами України (п. 3.2); метод експертних оцінок та прогнозування – 

для обґрунтування особливостей та перспектив інтеграції України до світового 

ринку послуг (п. 3.3). Інформаційно-нормативною, фактологічною базою дисертації 

слугували вітчизняні та міжнародні нормативно-правові й законодавчі акти у сфері 

міжнародної торгівлі послугами, матеріали міжнародних організацій (ЮНКТАД, 

МВФ, групи Світового банку), монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних 

економістів, результати власних досліджень та спостережень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі одержано 

нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливе науково-

практичне завдання, що полягає у поглибленні теоретичних засад щодо визначення 

структурних зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації та 

розробці практичних рекомендацій. До найбільш вагомих результатів, які 

характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження, розкривають 

особистий внесок автора та виносяться на захист, належать: 

вперше: 

− виявлено закономірності структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами, які проявляються у зростанні обсягів експорту послуг (зокрема, 

фінансових, транспортних, туристичних, комунікаційних та інформаційно-

технологічних) окремої країни вищими темпами, ніж загальносвітових обсягів 

експорту даного виду послуг, на основі розрахунку інтегральної оцінки структурно-

кількісної динаміки експорту, з урахуванням відмінностей у структурі експорту 

послуг за їхніми секторами та країнами світу, що дозволило практично підтвердити 

структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами на користь країн, що 

розвиваються, для яких значення інтегрального показника перевищує 1; 
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− визначено пріоритетність впливу таких чинників внутрішнього економічного 

середовища, як інституційне середовище, інфраструктура, ефективність ринку 

товарів і послуг, рівень технологічного розвитку на результативність експорту 

послуг на основі використання економіко-математичної моделі впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища України, у той час, як чинники 

зовнішнього економічного середовища (ВВП торговельного партнера, ВВП на душу 

населення торговельного партнера, зовнішньоторговельний оборот, чисельність 

населення, відстань між торговельними партнерами, наявність спільного кордону, 

показники результативності членства України в СОТ та участі країни в 

преференційних торговельних угодах) значно сильніше впливають на імпорт, ніж на 

експорт всіх видів послуг, окрім послуг з будівництва, комп’ютерних та 

інформаційних послуг; 

удосконалено: 

− трактування впливу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на 

структурні зрушення в міжнародній торгівлі послугами у напрямку появи нових 

видів послуг та їхнього постачання на закордонні ринки, що дозволило визначити 

наступне: у результаті науково-технічного прогресу, зокрема у сфері зв’язку та 

телекомунікацій, на міжнародний ринок виходять ті постачальники послуг, які в 

минулому були позбавлені такої можливості з огляду на наявність торговельних 

бар’єрів або обмеженості фінансових ресурсів (зокрема, постачальники послуг з 

країн, що розвиваються); 

− теоретичні підходи до оцінки впливу показників експорту послуг на 

продуктивність економіки через кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку між 

обсягами експорту залежно від видів послуг та обсягів ВВП на душу населення, у 

результаті чого виявлено різний (прямий та обернений) характер та силу 

взаємозв’язків між зазначеними величинами для таких груп країн, як країни 

«Великої сімки», БРІКС, нових членів ЄС та пострадянського простору, що дало 

змогу підтвердити сучасні тенденції домінування туристичних, транспортних та 

фінансових послуг у міжнародному обміні та зміцнення позицій країн, що 

розвиваються, у структурі міжнародної торгівлі послугами; 

− методичні підходи до оцінки впливу рівня митного захисту на індикатори 

внутрішнього економічного середовища національних економік на основі розробки 

матриці кореляції складових Глобального індексу конкурентоспроможності та 

середнього тарифу за режимом найбільшого сприяння, що дозволило засвідчити 

обернений вплив рівня митного захисту на якість внутрішнього економічного 

середовища, яке визначає конкурентоспроможність країни у світовій економіці та 

вказує на важливість лібералізації сфери міжнародної торгівлі, зокрема послугами, 

для сприяння соціально-економічному розвитку та зміцненню позицій країни в 

міжнародному економічному просторі; 

дістали подальшого розвитку: 

− теоретичні підходи до виявлення сучасних закономірностей у міжнародній 

торгівлі послугами на основі показників експорту та імпорту послуг, частки сектору 

послуг у глобальних ланцюгах створення доданої вартості, міжнародної торгівлі 

послугами у регіональному та галузевому розрізі, індикаторів міжнародної 

інвестиційної діяльності у сфері послуг, що дало змогу визначити практичні основи, 
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динаміку, тобто реальні показники структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами за умов глобалізації;  

− обґрунтування особливостей інституційного середовища міжнародної торгівлі 

послугами, що ґрунтуються на поєднанні двостороннього та багатостороннього 

рівнів економічної взаємодії та одночасної їх інтеграції з глобальними 

інструментами міжнародного співробітництва у сфері обміну послугами (як на 

основі механізму ГАТС, РТУ, так і використанні специфічних угод, зокрема The 

Trade in Services Agreement (TISA)), що дозволило зробити висновок про важливість 

даних інститутів у ході регулювання міжнародної торгівлі послугами, а це є 

важливим чинником для  формування необхідних умов повноцінної реалізації 

експортного потенціалу на міжнародному ринку послуг та досягнення структурних 

зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації;  

− практичні рекомендації щодо визначення перспектив інтеграції України до 

міжнародного ринку послуг, особливо в контексті набуття чинності Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, що передбачає узгоджені норми взаємного 

регулювання зовнішньої торгівлі послугами в напрямку полегшення доступу для 

вітчизняних виробників послуг на ринки країн ЄС, удосконалення регуляторного та 

інституційного середовища у сфері послуг, широкі можливості для диверсифікації 

послуг, підвищення рівня добробуту вітчизняних споживачів за рахунок 

покращення якості послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованих у дисертації рекомендацій і пропозицій, спрямованих 

на оптимізацію процесів інтеграції України до міжнародного ринку послуг. Основні 

результати дослідження впроваджено у практику вітчизняних підприємств та 

організацій, що функціонують у сфері послуг, та у навчальний процес. Так, 

теоретичні положення та практичні результати дослідження, а саме науково-

практичні розробки і рекомендації щодо оцінки рівня ефективності національної 

економіки в сфері експорту послуг, зокрема фінансових, були впроваджені у 

діяльність АТ «Райффайзен Банк Аваль» (довідка № Р2-13/58-871 від 22.05.2015 р.). 

Основні положення дисертації, а саме комплексне дослідження рушійних сил та 

факторів розвитку міжнародного ринку послуг, сучасних тенденцій розвитку 

міжнародної торгівлі послугами з огляду на географічну та секторальну структуру, 

особливо у галузі міжнародного туризму, були впроваджені у практику діяльності 

ТОВ «Навігатор-Тревел» (довідка № 125 від 15.06.2015р.). Результати 

дисертаційного дослідження впроваджені у практичну діяльність приватного 

акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» (довідка № 37/4 

від 22.06.2015 р.), серед яких особливе значення для компанії мають висновки щодо 

сучасних тенденцій розвитку міжнародного обміну страховими послугами, 

дослідження потенціалу вітчизняної економіки щодо інтеграції національних 

компаній до міжнародного ринку послуг. Пропозиції автора щодо систематизації 

факторів трансформації міжнародного ринку послуг з окресленням рушійних сил 

розвитку міжнародної торгівлі послугами, основних тенденцій та факторів 

зростання міжнародного ринку послуг стали корисними у діяльності ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк України» (довідка № 016-02/135 від 

18.06.2015 р.). Основні положення та результати дисертаційного дослідження щодо 
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структурних зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації 

впроваджено в начальний процес Державного вищого навчального закладу 

«Міжгалузева академія Управління» (довідка № 136-1/15 від 19.06.2015 р.) при 

розробці навчально-методичних комплексів і викладанні дисциплін «Основи 

економіки», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Маркетинг», «Менеджмент». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на 

захист, одержані здобувачем самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, у 

дисертації використано ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи 

здобувача і становлять індивідуальний внесок автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і висновки, 

запропоновані автором дисертаційного дослідження, було покладено в основу 

доповідей на десяти науково-практичних конференціях, зокрема: V Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» 

(м. Харків, 2013р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

національних економік в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2013р.); XIX 

Международная научно-практическая конференция «Оценка и планирование 

развития экономического потенциала компаний в эпоху рыночных отношений» (м. 

Москва, 2013р.); Міжнародна науково-практична конференція «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 2014р.); 

XXI Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

экономических теорий и процессов в эпоху глобализации» (м. Санкт-Петербург, 

2014р.); Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den 

Bedingungen der Transformation (м. Нюрнберг, Німеччина, 2014р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Концепція сталого розвитку економічної та 

соціальної політики» (м. Київ, 2014р.); ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні 

виміри» (м. Черкаси, 2014р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» (м. Ніжин, 

2015р.); Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції економічного 

розвитку України в умовах нестабільності» (м. Київ, 2015р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових 

праць загальним обсягом 7,7 друкованих аркушів, з них 10 наукових статей, в тому 

числі 3 – у наукових фахових виданнях (2,26 д.а.), 4 статті – у наукових фахових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (2,53 д.а.), 3 статті – 

іноземною мовою у наукових фахових виданнях іноземних держав (1,02 д.а.). 

Наукові статті відображають основний зміст дослідження.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 194 сторінки, зокрема основний текст дисертації викладено на 

170 сторінках друкованого тексту. Дисертаційна робота містить 35 таблиць – на 17 

сторінках, 48 рисунків – на 18 сторінках, 4 додатки – на 41 сторінці, список 

використаних джерел містить 152 пункти на 16 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, відображено наукову 

новизну, практичне значення й апробацію одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретичні засади аналізу структурних зрушень в 

міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації» проаналізовано та 

поглиблено теоретичні засади розвитку міжнародної торгівлі послугами за умов 

глобалізації, визначено особливості інституційного середовища міжнародної 

торгівлі послугами як передумови структурних зрушень на міжнародному ринку 

послуг, систематизовано чинники та фактори структурних зрушень у міжнародній 

торгівлі послугами за умов глобалізації. 

У ході дослідження автором відзначено, що розвиток міжнародної торгівлі 

послугами залежить від факторів, які характеризують взаємовідносини країн між 

собою (напр., від міри лібералізації руху капіталу, гарантій інвестицій, свободи 

переміщення, гармонізацій законодавства тощо), і є показником рівня розвитку 

економічних відносин як між конкретними країнами, так і міри розвитку 

міжнародних економічних відносин в цілому – чим вищий рівень економічного 

розвитку країн, тим більшого розвитку набуває міжнародна торгівля послугами. 

Проведений у дисертації аналіз дав змогу визначити ряд важливих обставин, 

які сьогодні посилюють роль міжнародної торгівлі послугами у формуванні 

глобальної конкурентоспроможності та визначають необхідність регулювання 

міжнародного ринку послуг. По-перше, ринок послуг меншою мірою, ніж ринок 

товарів, піддається монополізації, оскільки виробництво послуг є розосередженим у 

територіальному аспекті. По-друге, сфері послуг властива сильна кон’юнктурність 

та непередбачуваність стосовно результативності діяльності суб’єктів. По-третє, 

ринок послуг відрізняється значною мірою регіоналізації, високим динамізмом та 

чутливістю до економічних змін у світовому господарстві. 

Автором виявлено особливості формування сучасного інституційного 

середовища міжнародної торгівлі послугами, у результаті ґрунтовного аналізу 

регуляторних аспектів міжнародної торгівлі послугами в межах Світової організації 

торгівлі та на основі дво- і багатостороннього торговельного співробітництва. 

Доведено, що преференційна та багатостороння лібералізація міжнародної торгівлі 

послугами виступає важливою передумовою структурних зрушень в її розвитку. 

Окрему роль в даному процесі відіграють регіональні торгові угоди, які більшість 

членів СОТ використовують як один з інструментів регулювання торгівлі, та в 

окремих випадках – як доповнення до режиму найбільшого сприяння. 

У дисертації досліджено й узагальнено сучасні фактори динамічного розвитку 

міжнародної торгівлі послугами. У переважній кількості країн збільшуються обсяги 

виробництва сфери послуг, частка у структурі ВВП, зростає кількість зайнятих, 

розвивається міжнародна торгівля послугами. Послуги перетворилися в головний 

сектор економічної активності та джерело зайнятості у світовій економіці.  

Зростанню обсягів міжнародної торгівлі послугами в останні десятиліття, 

сприяв ряд факторів, що включають значний прогрес у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, підвищення міжнародної мобільності робочої сили та 
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деякі інші соціально-економічних фактори (напр., демографічні зміни, зміни 

життєвого рівня населення тощо).  

На сьогодні розвиток послуг, особливо інфраструктурних та інформаційно-

комунікаційних, робить помітний внесок у зростання продуктивності праці в 

масштабах всієї економіки, оскільки послуги є важливими компонентами 

виробництва інших товарів та послуг. Таким чином, нині економічний розвиток 

країн світового господарства все більше залежить від доступу до високоякісних 

послуг, таких як, наприклад, інформаційно-телекомунікаційні, транспортні, 

фінансові та інші послуги. 

Досвід деяких країн, що розвиваються (Індія, Філіппіни та ін.), засвідчив 

наступне: надання професійних послуг може сприяти зростанню експорту та 

економічного розвитку, стати джерелом створення багатства. Проте, більшість 

країн, що розвиваються, зіштовхуються зі значними проблемами в реалізації 

потенціалу виробництва послуг як джерела економічного зростання та міжнародної 

конкурентоспроможності. 

У другому розділі – «Сучасні прояви структурних зрушень у міжнародній 

торгівлі послугами за умов глобалізації» виокремлено напрямки структурних 

зрушень у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації; розкрито 

особливості впливу міжнародної торгівлі послугами на рівень 

конкурентоспроможності національних економік; визначено специфіку процесів 

лібералізації міжнародної та регіональної торгівлі послугами в ході структурних 

зрушень на міжнародному ринку послуг. На основі досліджень автора визначено та 

обґрунтовано сучасні тенденції та структурні зрушення у розвитку міжнародної 

торгівлі послугами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Передумови та прояви структурних зрушень у міжнародній торгівлі 

послугами 
Передумови структурних зрушень 

міжнародної торгівлі послугами 

Прояви структурних зрушень міжнародної 

торгівлі послугами 

Групи країн /Галузь послуг 

де проявляються 

структурні зрушення 

Підвищення ролі знань і ділових 

навичок як джерела отримання 

прибутку, наявність якісного людського 

капіталу 

Перетворення сектору послуг у важливе джерело 

конкурентоспроможності національних економік 

та вагомий сектор економічної активності і 

джерело зайнятості 

Розвинуті країни /Ділові, 

управлінські, професійні та 

освітні послуги 

Інвестиції в нематеріальні активи, 

приватизація / аутсорсинг 

Суттєві зміни структури ВВП національних 

економік саме  за рахунок сектору послуг 

Розвинуті країни  / Усі види 

послуг 

Розвиток інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури та інформаційно-

комунікаційних технологій 

Поява нових видів послуг, заснованих на 

комп’ютеризації, використанні інформаційних 

технологій, нових засобів комунікації, високій 

швидкості передачі інформації, прийняття рішень 

Розвинуті країни; країни, що 

розвиваються / Інформаційні, 

телекомунікаційні, 

професійні та ділові послуги 

Підвищення якості інституційного 

середовища міжнародної торгівлі 

послугами 

Зростання ролі дво- та багатостороннього 

регулювання міжнародної торгівлі послугами поза 

механізмами ГАТС-СОТ на основі регіональних 

торговельних угод та міжнародних угод щодо 

торгівлі послугами нового порядку (напр. TISA) 

Розвинуті країни; країни, що 

розвиваються / Усі види 

послуг 

Застосування інновацій в секторі послуг, 

здешевлення послуг  завдяки ефекту 

економії від масштабу, застосування 

результатів наукових досліджень 

Зростання вартісного обсягу світової торгівлі 

послугами перевищення середньорічних темпів 

приросту експорту та імпорту послуг над  

показниками росту світового виробництва 

Розвинуті країни; країни, що 

розвиваються / Усі види 

послуг 

Національна політика лібералізації  в 

сфері міжнародної торгівлі послугами, 

зростання частки послуг, що мають 

багатонаціональне походження 

Поступове зменшення частки розвинених  країн у 

міжнародній торгівлі послугами та зростання 

частки країн, що розвиваються 

Розвинуті країни; країни, що 

розвиваються / Усі види 

послуг 

Джерело: розроблено автором. 
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Слід відзначити, що у параметрах економічної динаміки міжнародної торгівлі 

послугами, витрати на послуги перетворилися на вагому частину виробничих 

суб’єктів міжнародного ринку різної галузевої належності. Особливо важливим 

видом послуг визначено транспортні, на які припадає близько 1/4 світової торгівлі 

послугами та близько 1/3 – на міжнародний туризм , що значно випереджає за 

даними показниками фінансові послуги (9,1 %) та комунікаційні послуги (2,5 %).  

Дослідження автора вказують на той факт, що динаміка світового експорту 

послуг має прямий зв'язок з динамікою світового ВВП. Так, спади у світовій 

економіці чи гальмування її розвитку, що відбувалися в 2000-2001, 2005, 2008-2009, 

2011-2013  роках позначалися і на темпах зростання світового експорту послуг Так, 

між зростанням світового ВВП та темпами зростання експорту транспортних, 

туристичних, фінансових та інших бізнес-послуг існує тісний позитивний зв'язок, r
2
 

більше 0,79. Для темпів зростання експорту комунікаційних, комп’ютерних та 

інформаційних, персональних культурних та рекреаційних послуг, роялті та 

ліцензійних платежів коефіцієнт кореляції з темпами зростання ВВП становить від 

0,42 до 0,62. А темпи зростання експорту будівельних та страхових послуг слабко 

корелюють з темпами зростання світового ВВП r
2 

менше 0,3. Різниця у міцності 

зв’язку між динамікою світового ВВП та експорту послуг вказує на те, що експорт 

таких наукоємних послуг як комунікаційні, комп’ютерні та інформаційні, 

персональні, культурні та рекреаційні, будівельні і страхові меншою мірою 

залежить від криз та спадів у світовій економіці, ніж експорт транспортних та 

туристичних послуг.  

Під час дослідження щільності взаємозв’язку між показниками ВВП на душу 

населення та експортом послуг за їхніми видами для різних країн світу, виявлено 

різний характер та силу взаємозв’язків між цими величинами. Так, в країнах Великої 

Сімки виявлено найтісніший позитивний зв'язок між показниками ВВП на душу 

населення та експортом транспортних та туристичних послуг. В групі країн – нових 

членів ЄС: Естонія, Угорщина та Польща – країн для яких характерний позитивний 

зв'язок між зростанням обсягів експорту всіх видів послуг із зростанням обсягів 

ВВП на одну особу. В Україні тісний позитивний зв'язок з ВВП на одну особу має 

експорт туристичних, транспортних, персональних, культурних та рекреаційних 

послуг, інших бізнес-послуг (r
2
 більше 0,83), менш тісний позитивний зв'язок – 

фінансові (r
2
 = 0,49), страхові (r

2
 = 0,41), будівельні (r

2
 = 0,13), комп’ютерні та 

інформаційні послуги (r
2
 = 0,14), негативна кореляція існує між ВВП на одну особу і 

комунікаційними послугами (r
2
 = - 0,54), роялті та ліцензійними платежами (r

2
 = - 

0,45). 

З метою глибокого аналізу впливу міжнародної торгівлі послугами на 

економічний розвиток країн та їхню конкурентоспроможність було побудовано 

матрицю кореляції складових Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) з 

показниками тарифу режиму найбільшого сприяння (Simple Average Applied MFN 

tariff, РНС) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Матриця кореляції індексів ГІК та середнього РНС – тарифу 

Індекс 
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С
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Якість інститутів 1                         

Інфраструктура 0,8 1                       

Макроекономічна 

стабільність 
0,43 0,4 1                     

Здоров'я і початкова освіта 0,58 0,79 0,25 1                   

Вища освіта і професійна 

підготовка 
0,49 0,78 0,29 0,83 1                 

Ефективність ринку товарів 

і послуг 
0,83 0,69 0,35 0,5 0,36 1               

Ефективність ринку праці 0,69 0,53 0,35 0,35 0,27 0,61 1             

Розвиненість фінансового 

ринку 
0,78 0,69 0,39 0,49 0,41 0,79 0,63 1           

Рівень технологічного 

розвитку 
0,79 0,92 0,34 0,76 0,8 0,7 0,59 0,69 1         

Розмір внутрішнього ринку 0,25 0,53 0,23 0,45 0,5 0,19 0,18 0,39 0,47 1       

Конкурентне середовище  0,82 0,86 0,33 0,67 0,62 0,74 0,61 0,8 0,86 0,56 1     

Інноваційний потенціал 0,83 0,83 0,32 0,62 0,59 0,7 0,67 0,74 0,86 0,53 0,93 1   

Середній РНС тариф* 
-

0,38 

-

0,48 

-

0,29 

-

0,46 -0,53 

-

0,44 

-

0,32 

-

0,35 

-

0,51 -0,1 

-

0,38 -0,3 1 

 Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків за даними розроблено автором на основі 

власних розрахунків за даними розроблено автором на основі власних розрахунків за даними Світової організації 

торгівлі (World Trade Organization [офіційний сайт]. Statistics database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E) та Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum 

[офіційний сайт]. GlobalCompetitivenessReport_2013-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf) 
*
 Розраховано на основі даних 148 країн. 

 

Результати кореляційного аналізу свідчать про те, що зростання рівня митного 

захисту має негативний вплив на внутрішнє економічне середовище країн та 

призводить до зниження конкурентоспроможності національної економіки. До того 

ж, розрахований коефіцієнт кореляції вказує на обернений зв'язок між величиною  

середнього РНС тарифу та часткою зовнішньоторговельного обороту послуг до ВВП 

(r
2 

близько - 0,3). Тобто, країнам з вищим рівнем митного захисту притаманні, 

здебільшого, нижчий рівень залученості до міжнародної торгівлі послугами  та 

нижчі значення індексів, що описують якість внутрішнього економічного 

середовища. Автором зазначено, що зростання як сукупного обсягу експорту, так і 

експорту окремих видів послуг у різних країнах відбувалося різними темпами, що 

свідчить про  наявність відмінностей в ефективності експортної політики, реалізації 

потенціалу та конкурентоспроможності в сфері послуг, тощо.  

Темпи зростання обсягів експорту послуг можуть слугувати інтегральною 

оцінкою рівня ефективності національної економіки в сфері послуг: 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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де І – інтегральна оцінка структурно-кількісної динаміки експорту, iEx  – обсяг 

експорту послуг і-ї групи країни, worldiEx _  – світовий обсяг експорту послуг і-ї групи 

країни, inEx  та worldinEx _  – обсяг експорту країни та світу на кінець періоду, ioEx  та 

worldioEx _  – обсяг експорту країни та світу на початок періоду, і – порядковий номер 

групи послуг, m – кількість груп послуг, n – кількість років досліджуваного періоду. 

Таким чином, при Іі >1 зростання обсягів експорту певного виду послуг 

окремої країни відбувається вищими темпами, ніж загальносвітове зростання 

обсягів експорту даного виду послуг та/або частка цього виду послуг вища за 

загальносвітову, при Іі <1 – зростання обсягів експорту відбувається нижчими 

темпами та/або частка цього виду послуг нижча за загальносвітову. Найвищі 

значення інтегральної оцінки структурно-кількісної динаміки експорту характерні 

для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються (табл. 3). 

Таблиця 3 

Інтегральна оцінка структурно-кількісної динаміки експорту послуг країн 

світу у 2000 – 2013 рр. 
Країна Величина І Країна Величина І Країна Величина І 

Канада 0,70 Естонія 2,22 Китай 3,51 

Франція 1,16 Угорщина 3,30 Індія 2,84 

Німеччина 1,44 Латвія 1,52 РФ 5,24 

Італія 0,76 Литва 2,03 Південна Африка 0,65 

Японія 0,68 Польща 1,76 Білорусь 4,65 

Великобританія 1,15 Румунія 3,97 Киргизстан 16,39 

США 0,83 Словаччина 0,96 Молдова 4,52 

Бразилія 0,89 Словенія 1,87 Україна 4,80 

Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків за даними Світової організації 

торгівлі (World Trade Organization [офіційний сайт]. Statistics database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E) 

 

Отже, здійснена оцінка структурно-кількісної динаміки експорту за видами 

послуг та країнами, що підтвердило значне нарощування ваги у міжнародній 

торгівлі послугами країнами з перехідною економікою та країнами, що 

розвиваються. 

У третьому розділі – «Організаційно-економічні засади участі України у 

міжнародній торгівлі послугами» узагальнено особливості участі України в 

міжнародній торгівлі послугами; оцінено вплив факторів внутрішнього та 

зовнішнього економічного середовища на структурні зрушення в зовнішній торгівлі 

послугами України; обґрунтовано напрями удосконалення інтеграції України до 

міжнародного ринку послуг за умов глобалізації. 

На основі даних, опублікованих міжнародними організаціями і власних оцінок 

визначено, що Україна є активним учасником міжнародної торгівлі послугами. 

Зазначимо, що хоча частка експорту послуг України у загальносвітовому експорті є 

порівняно невисокою (0,26 % у 2000 р. та 0,43 % у 2013 рр.), все ж національній 

економіці вдалося домогтися її зростання за вказаний період на 66,7 %; а частка 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E
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імпорту послуг у загальносвітовому імпорті зросла з 0,2 % у 2000 р. до 0,36 % у 

2013 р., майже у 1,8 разів. Лідерами як у експорті, так і в імпорті послуг України 

залишаються країни СНД та Європи. Транспортний сектор в Україні робить досить 

суттєвий вклад у ВВП та є найважливішою статтею експорту послуг (майже 42 % в 

структурі всього експорту послуг у 2013 р.). У результаті досліджень динаміки та 

галузевої структури зовнішньої торгівлі послугами України у період 2000 – 2013 рр. 

виявлено тенденцію зростання ролі України як нетто-експортера деяких наукоємних 

послуг та послуг, надання яких потребує спеціальних знань. 

На основі авторської методики оцінки впливу факторів внутрішнього та 

зовнішнього економічного середовища на інтенсивність зовнішньої торгівлі 

послугами України визначено, що найбільше від якості внутрішнього економічного 

середовища залежить експорт та імпорт роялті та ліцензійних платежів, інших 

бізнес-послуг, комп’ютерних та інформаційних послуг (рис.1). 

 
Рис. 1 Показники кореляції факторів внутрішнього економічного 

середовища та величин часток експорту та імпорту всіх комерційних послуг у 

ВВП України, 2013р. 
Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків за даними Світової організації 

торгівлі (World Trade Organization [офіційний сайт]. Statistics database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E) 

 

Також для всіх видів послуг, окрім комунікаційних, комп’ютерних та 

інформаційних, туристичних, персональних культурних та рекреаційних послуг 

спостерігається переважна залежність експорту від якості внутрішнього 

економічного середовища, ніж імпорту. Найбільшою мірою на обсяги зовнішньої 

торгівлі послугами здійснювали вплив такі фактори, як якість інститутів, 

інфраструктура, здоров'я і початкова освіта, ефективність ринку товарів і послуг, 

рівень технологічного розвитку. Вплив факторів зовнішнього економічного 

середовища значно сильніший на імпорт, ніж на експорт всіх видів послуг, окрім 

послуг з будівництва, комп’ютерних та інформаційних послуг. Загалом, на експорт 

та імпорт всіх послуг найбільший вплив мали такі показники: ВВП торговельного 

партнера, ВВП на душу населення та зовнішньоторговельний оборот товарами. 

На основі узагальнень сучасних особливостей участі України у міжнародній 

торгівлі товарами та власних досліджень автора, сформульовані концептуальні 

напрямки зміцнення позицій України на міжнародному ринку послуг (табл. 4). 

 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E
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Таблиця 4 

Концептуальні напрями зміцнення позицій України на міжнародному 

ринку послуг 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, одним з найважливіших завдань розвитку вітчизняної економіки 

на шляху інтеграції до світового господарства є посилення позицій України на 

міжнародному ринку послуг. Маючи необхідні передумови для постачання всіх 

видів послуг, актуальними постають питання зміцнення конкурентоспроможності 

національних компаній та вдосконалення структури експорту послуг на світовому 

ринку. 
 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного теоретичного аналізу та практичного узагальнення 

сучасних тенденцій та структурних зрушень у міжнародній торгівлі послугами було 

вирішено важливу наукову задачу визначення перспектив розвитку міжнародного 

обміну послугами за умов глобалізації та інтеграції України до міжнародного ринку 

послуг. Вищезазначене дає можливість сформулювати ряд висновків та 

рекомендацій, які характеризуються науковою новизною, мають теоретико-

методологічне та науково-практичне значення. 

1. Значення міжнародної торгівлі послугами у розвитку світової економіки 

постійно зростає, що обумовлено, в першу чергу, підвищенням ролі сфери послуг в 

національних економіках, а також інтернаціоналізацією світового господарства. 

Основою структурних зрушень у міжнародній торгівлі послугами став розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій (у тому числі, електронна торгівля), що 

полегшують вихід на світовий ринок тим постачальникам послуг, які стикаються з 

серйозними торговими бар'єрами або обмежені у фінансових можливостях 

Напрями Інструменти 

Диверсифікація 

експорту послуг 

Переорієнтація структури сектору послуг України в напряму наукоємних видів послуг; 

використання фундаментальних розробок у секторі послуг, їх використання в комерційних цілях; 

зростання частки послуг аутсорсингу, що позитивно вплине на зростання експорту традиційних 

видів послуг; зростання частки високотехнологічних видів послуг у загальному експорті. 

Стимулювання 

розвитку сектору 

високо- 

технологічних послуг 

Розвиток інноваційної інфраструктури в науково-дослідницькій сфері; формування механізму 

залучення іноземних інвестицій до даного сектору; розширення фінансування фундаментальних  

та науково-технічних досліджень; розробка системи державних пільг і гарантій інвесторам у 

даній сфері; створення механізму ефективної капіталізації інтелектуального потенціалу.  

Розвиток транзитного 

потенціалу країни 

Розвиток трансконтинентальних, європейських транспортних коридорів та окремих стратегічно 

важливих проектів; планування модернізації транспортної інфраструктури з урахуванням 

пріоритетів транзитних міжнародних транспортних коридорів; державна підтримка міжнародних 

транзитних проектів України, формування вигідних для країни міжнародних альянсів; 

інтегрування транспортних і виробничо-розподільчих процесів, створення мультимодальних 

перевізних систем та систем розподілу на основі сучасних логістичних технологій. 

Розвиток експорту 

туристичних послуг 

Створення сприятливого інвестиційного клімату щодо розвитку туристичної інфраструктури; 

коригування чинного законодавства щодо розвитку туризму; введення механізму економічної 

відповідальності при здійсненні туроператорської діяльності; сприяння розвитку екологічного, 

спортивного та інших активних видів туризму; спрощення візової політики відносно туристів з 

країн, що не представляють міграційної небезпеки, і посилення контролю над видачею віз 

туристам, які прибувають з небезпечних в міграційному відношенні держав. 

Створення 

інституційного 

середовища розвитку 

ринку послуг 

Участь у міжнародних стратегічних альянсах за секторами та видами послуг; державна підтримка 

національних сервісних компаній під час їх взаємодії із закордонними  компаніями або виходу на 

закордонні ринки шляхом комерційної присутності; державний  протекціонізм у сфері 

нормативно-законодавчої бази і сприятливий  податковий інструментарій для вітчизняних 

постачальників послуг; організація та підтримка венчурних підприємств та наукових парків; 

захист фінансової національної економічної безпеки країни.  
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(виробники з країн, що розвиваються, представники малого та середнього бізнесу, 

тощо). 

2. Преференційна та багатостороння лібералізація міжнародної торгівлі 

послугами в межах Світової організації торгівлі та на основі дво- та 

багатостороннього торгівельного співробітництва стають важливими чинниками 

структурних зрушень міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі розвитку 

світової економіки. Окрему роль в даному процесі відіграють регіональні торгові 

угоди, які більшість членів СОТ використовують в якості одного з інструментів 

регулювання торгівлі, та в окремих випадках – в якості доповнення до режиму 

найбільшого сприяння. Істотним чинником структурних зрушень у міжнародній 

торгівлі послугами можуть стати багатосторонні угоди нового порядку (зокрема, 

TISA), що дають можливість великим компаніям у сфері послуг долучитися до 

процесів регулювання міжнародного ринку послуг та спричинити значні зміни у 

його структурі. 

3. В сучасних умовах сфера послуг утворює ядро постіндустріальної 

економіки і в багатьох аспектах визначає її основні макроекономічні параметри 

Поштовхом до структурних зрушень у сфері послуг став перехід від 

постіндустріального суспільства до суспільства споживання з очевидною 

переорієнтацією на різноманітні і все зростаючі потреби споживачів. Нові технології 

не тільки поширилися на сферу послуг, але й стали основою для виробництва 

багатьох видів нематеріальних продуктів, значно скоротили витрати часу і простору, 

стали ключовим фактором у швидкості передачі інформації, прийняття рішень, 

можливості кооперації і торгівлі. 

4. Серед найважливіших факторів, що визначають структурні зрушення та 

сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації 

економічних відносин світового господарства виступають: перевищення темпів 

росту торгівлі послугами над торгівлею товарами; суттєві зміни структури ВВП 

промислово-розвинутих країн, за рахунок третинного сектору – сектору послуг; 

перевищення темпів зростання експорту послуг над імпортом послуг для ряду країн; 

зменшення частки розвинутих країн у міжнародній торгівлі послугами. На 

світовому ринку виник та міцно утвердився цілий спектр нових послуг, зокрема у 

сфері комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікації, 

радикально оновлюються їх традиційні види, підвищуються якісні показники 

обслуговування. 

5. У результаті розрахунку інтегральної оцінки структурно-кількісної 

динаміки експорту, з врахуванням відмінностей у структурі експорту послуг за 

їхніми секторами та країнами світу практично підтверджено структурні зрушення у 

міжнародній торгівлі послугами на користь країн, що розвиваються. Міжнародна 

торгівля фінансовими, транспортними та туристичними послугами більшою мірою 

залежить від коливань світового ВВП, ніж, приміром, комунікаційні, комп'ютерні та 

інформаційні послуги. Протягом досліджуваного періоду спостерігалась 

диверсифікація імпорту всіх, за винятком роялті та ліцензійних платежів і страхових 

послуг. Аналіз залежностей ВВП на одну особу та експорту різних видів послуг дав 

змогу виявити, що для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 
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експорт послуг є більш важливим джерелом економічного зростання, ніж для 

розвинутих країн. 

6. Найбільш значимими, для інтенсивності зовнішньої  торгівлі послугами 

України, факторами внутрішнього економічного середовища були такі, як: 

інституційне середовище, в умовах якого функціонують компанії, підприємці, уряд 

та інші суб’єкти національної економіки; інфраструктура, що є ключовим фактором 

який забезпечує вищу продуктивність національного ринку та визначає його 

інтеграцію в світове господарство, на основі якого, в свою чергу, формується 

потенціал національного сектору послуг; ефективність ринку товарів і послуг, що 

сприяє ефективності як товарного ринку, так і ринку послуг, шляхом постійного 

стимулювання конкуренції та підвищення інноваційності і орієнтованості економіки 

на потреби клієнтів; рівень технологічного розвитку, визначає готовність 

національної економіки до впровадження нових технологій незалежно від місця 

їхнього походження, таким чином, щоб забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності країни на світових ринках.  

7. Серед факторів зовнішнього економічного середовища, що є визначальними 

для міжнародної торгівлі послугами України виявились: географічне положення 

торгівельного партнера, масштаб його економіки та умови торгівлі, також слід 

відмітити, що не було виявлено суттєвого впливу на обсяги експорту України 

членства партнера в СОТ (таку залежність можна пояснити, загальною відсутністю 

значного зростання обсягів торгівлі між Україною та досліджуваними 

торгівельними партнерами внаслідок світової фінансової кризи, що в часі співпало із 

вступом України до СОТ). 

8. Особливою тенденцію участі України у міжнародній торгівлі послугами є 

для зростання нашої держави як нетто-експортера деяких наукоємних послуг та 

послуг, надання яких потребує спеціальних знань, що підтверджується показниками 

динаміки та галузевої структури зовнішньої торгівлі послугами України за період 

2000 – 2013 рр. Протягом аналізованого періоду, загалом, відбувалося зростання 

участі України в світовій торгівлі послугами, про що свідчить зростання часток 

України в експорті та імпорті ряду послуг. 

9. Вступ України до СОТ позитивно вплинув на міжнародну торгівлю 

послугами та торгівельний баланс країни, в той же час, перспективними напрямками 

багатосторонньої взаємодії на основі ГАТС визначено: створення сприятливого 

конкурентного середовища, нарощення експорту послуг, диверсифікація 

експортованих послуг з акцентом на пріоритетних формах міжнародної торгівлі – 

транскордонної торгівлі та споживання за кордоном, забезпечення економічної 

безпеки під час розвитку міжнародної торгівлі послугами, досягнення високого 

рівня взаємодії з питань регулювання міжнародної торгівлі послугами України з 

країнами-учасницями СОТ та ін. Крім того, важливим для розвитку зовнішньої 

торгівлі послугами України є поглиблення регіонального торговельного 

співробітництва, особливо в контексті підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, на основі чого українські підприємства отримають можливість 

продавати окремі послуги в країнах ЄС на кращих умовах, а в деяких випадках 

отримають право на застосування національного режиму; Угода надає українським 
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постачальникам послуг право на заснування представництв (за умови виконання 

певних вимог) та автоматично поширюється на нові послуги в майбутньому.  
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умов глобалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і 

прикладних проблем розвитку та структурних зрушень міжнародної торгівлі 

послугами за умов глобалізації. У роботі запропонований авторський підхід до 

ранжування країн на основі інтегральної оцінки структурно-кількісної динаміки 

експорту та удосконалено методи оцінювання впливу показників розвитку сфери 

послуг країн світу, зокрема експорту послуг, на макроекономічні показники їхнього 

розвитку. 

У ході дослідження удосконалено систему факторів трансформації 

міжнародного ринку послуг, поглиблено концептуальні основи сучасного етапу 

його розвитку, вдосконалено методичні засади оцінки лібералізації міжнародної та 

регіональної торгівлі послугами у глобальній економіці на основі специфічних 

зобов’язань в рамках ГАТС та положень регіональних торговельних угод, в тому 

числі міжнародних угод щодо торгівлі послугами нового порядку (зокрема, The 

Trade in Services Agreement (TІSA)). Обґрунтовано концептуальні засади визначення 

перспектив інтеграції України до міжнародного ринку послуг через розвиток 

багатостороннього співробітництва на основі регуляторних механізмів ГАТС-СОТ 

та регіонального торговельного співробітництва, зокрема з країнами, що 

розвиваються. 

Ключові слова: послуги, торгівля, розвиток, конкурентоспроможність, 

експорт, імпорт, індекс, ВВП, СОТ, лібералізація. 
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отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и 

прикладных проблем структурных сдвигов и развития международной торговли 

услугами в условиях глобализации. В работе предложен авторский подход к 

ранжированию стран на основе интегральной оценки структурно-количественной 

динамики экспорта и усовершенствованы методы оценки влияния показателей 

развития сферы услуг стран мира, в том числе экспорта услуг, на 

макроэкономические показатели их развития.  В результате подтверждены 

структурные сдвиги в международной торговле услугами в пользу развивающихся 

стран. Кроме того, определено, что международная торговля финансовыми, 

транспортными и туристическими услугами в большей степени зависит от 

колебаний мирового ВВП, чем, например, коммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги. 

В ходе исследования построено матрицу корреляции составляющих 

Глобального индекса конкурентоспособности и среднего значения тарифов режима 

наибольшего благоприятствования, в результате чего установлено, что рост уровня 

таможенной защиты имеет негативное влияние на внутреннюю экономическую 

среду стран и приводит к снижению конкурентоспособности национальной 

экономики. 

В диссертации усовершенствована система факторов трансформации 

международного рынка. Определено, что  новые технологии не только 

распространились на сферу услуг, но и стали основой для производства многих 

видов нематериальных продуктов, значительно сократили затраты времени и 

пространства, стали ключевым фактором в скорости передачи информации, 

принятия решений, возможности кооперации и торговли.  

В ходе исследования, выделены структурные сдвиги и современные 

тенденции развития международной торговли услугами в условиях глобализации 

экономических отношений мирового хозяйства: превышение темпов роста торговли 

услугами над торговлей товарами; существенные изменения структуры ВВП 

промышленно развитых стран, за счет сектора услуг; превышение темпов роста 

экспорта услуг над импортом услуг для ряда стран; уменьшение доли развитых 

стран в международной торговле услугами.  

Усовершенствованы методические основы оценки либерализации 

международной и региональной торговли услугами в глобальной экономике, на 

основе специфических обязательств участников международного рынка услуг в 

рамках ГАТС и положений региональных торговых соглашений. Кроме этого, 

существенным фактором структурных сдвигов в международной торговле услугами 

могут стать многосторонние соглашения нового порядка (в частности, TISA), 

дающие возможность крупным компаниям в сфере услуг приобщиться к процессам 

регулирования международного рынка услуг и привести к значительным 

изменениям в его структуре. 

В диссертации в результате исследований динамики и отраслевой структуры 

внешней торговли услугами Украины за период 2000 – 2013 гг. выявлена тенденция 
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возрастания роли Украины как нетто-экспортера некоторых наукоемких услуг и 

услуг, предоставление которых требует специальных знаний. Обоснованы 

концептуальные основы определения перспектив интеграции Украины к 

международному рынку услуг на основе развития многостороннего сотрудничества 

на основе регуляторных механизмов ГАТС-ВТО и развития регионального 

торгового сотрудничества, в частности с развивающимися странами. Среди них: 

создание благоприятной конкурентной среды, наращивание экспорта услуг, 

диверсификация экспортных услуг с акцентом на приоритетных формах 

международной торговли – трансграничной торговли и потребления за рубежом, 

обеспечение экономической безопасности при развитии международной торговли 

услугами, достижение высокого уровня взаимодействия по вопросам регулирования 

международной торговли услугами Украины с странами-участницами ВТО, 

углубление регионального торгового сотрудничества в сфере международной 

торговки услугами. 

Ключевые слова: услуги, торговля, развитие, конкурентоспособность, 

экспорт, импорт, индекс, ВВП, ВТО, либерализация. 
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